22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 5η Νοεμβρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 5η Νοεμβρίου 2018
Σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
«Στ.Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 4019/1-11-2018 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
1. Στέφανος Αθ. Βρεττός
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
4. Αντώνιος Β. Παούρης
5. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
10. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
11. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
12.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Γεώργιος Δ. Πατητής
3. Νικόλαος Α. Πολίτης
4. Νικόλαος Στ. Παούρης
5.Μουζάκη Αντ.Σώζα
(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 Σωτηρία Μυκωνιάτη για την
τήρηση των πρακτικών.
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1/11/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4019/1-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Έγκριση 7ης (ζ’) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβιών καθαριότητας έτους 2019-2020 από το
Δήμο Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη
χρηματοδότηση του Συλλόγου Στήριξης του ΠΠΙ Κέας «Ο ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ». [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 4ο: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου ως χώρου στάθμευσης οχημάτων. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 5ο:Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (γ΄ κατανομή).
[εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ελευθερία Μορφωνιού]
Θέμα 7ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ’ τρίμηνο 2018.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 8ο: Καθορισμός των ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού έτους 2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 9ο: Καθορισμός των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το
έτος 2019. [εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντ. Παούρης]
Θέμα 10ο: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το
έτος 2019. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 11ο: Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος
2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 12ο : Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων και τέλους χρήσης χώρου για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 13ο : Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :
«Ανανέωση τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο Λατομείου Σχιστολιθικών πλακών έκτασης 30.686,26 τ.μ. στη
θέση “Λάρνα” Αγ. Συμεών Δ. Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 15ο: Ανταλλαγή ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του
Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 16ο: Έγκριση εντολής μετακίνησης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο (11/9/201813/9/2018), προκειμένου να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε υπηρεσίες για υποθέσεις του Δήμου».
[εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ. Κων/νος Θώδος]
Θέμα 17ο: Εξέταση αιτήματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου για
παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης σύμφωνα με το Ν.4512/2018. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 18ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και του Δήμου Κέας, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση οδού Κορησσίας-Ξύλων νήσου Κέας».
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Έγκριση 7ης (ζ’) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου
Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο 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 266/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Καθαριότητας
Κ.Α.Ε.

20.6262.0014
20.6277.0014
20.6279.0018
20.6414.0001

20.6641.0008

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 2018-19
Μεταφορά αποκομιδής
απορριμμάτων (δ)
Καθαρισμός οικισμού Ιουλίδας
(δ)
Μεταφορές οχημάτων προς
επισκευή (δ)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (δ)

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

11.000,00

-40,00

10.960,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,0

11.000,00

0,00

11.000,00

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

10,00

10,00

3.600,00

-10,00

3.590,00

3.600,00

0,00

3.600,00

Κέντρο Κοινότητας
Κ.Α.Ε.

60.6274.0001
60.6422.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας
(δ)
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
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Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε.

10.6274.0009
15.6274.0008
30.6279.0020
30.6414.0001
30.6414.0002
30.6641.0008

30.6644.0008
45.6279.0008
70.6279.0019
70.6279.0020
70.6414.0004
70.6641.0008

70.6644.0010
30.6279.0015

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
(δ)
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
(δ)
Παροχή υπηρεσίας για τον
καθαρισμό παραλιών (δ)
Μεταφορά φορτηγών προς
επισκευή
Μεταφορά μηχανημάτων έργων
προς επισκευή
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (δ)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(δ)
Καθαρισμός νεκροταφείων (δ)
Καθαρισμός και επίβλεψη νέων
σφαγείων (δ)
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού
ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (δ)
Μεταφορά οχημάτων προς
επισκευή
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (δ)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(δ)
Δειγματοληψίες θαλασσίου
νερού για Γαλάζιες Σημαίες

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

1.500,00

-130,00

1.370,00

1.500,00

0,00

1.500,00
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Σ.Α.Τ.Α
Κ.Α.Ε.

00.6737.0002

10.7131.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Προγραμματική σύμβαση για την
συντήρηση οδικού δικτύου
Κορησσίας - Ξύλων Ν. Κέας
Προμήθεια κεντρικής μονάδας
κλιματισμού για το νέο
Δημαρχείο

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

74.400,00

18.000,00

92.400,00

24.800,00

-18.000,00

6.800,00

99.200,00

0,00

99.200,00

Η ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλει το αποθεματικό του Δήμου.
Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
5.Την εισήγηση του Δημάρχου και την υπ’αριθμ 266/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 7ης (ζ’) αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών
οικονομικού έτους 2018 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 254/2018

Θέμα 2ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβιών καθαριότητας έτους 20192020 από το Δήμο Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι.:
“-Στο άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής: «1.Για την παροχή
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
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ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων,
ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που
προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
-Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές
παρέχονται.
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, να συνάψουμε εργολαβικές συμβάσεις για τις παρακάτω
εργασίες :
1. Για μεταφορά της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον οικισμό της
πρωτεύουσας του Δήμου την Ιουλίδα, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο με το
κατάλληλο όχημα την καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, εντός του
παραδοσιακού οικισμού.
2. Ο Δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό ταμείο Σύρου για
την καθαριότητα & την συντήρηση των εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής
ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου, η οποία πρέπει να ανατεθεί σε
εργολάβο.
3. Για τον οικισμό Ιουλίδας, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο τις εργασίες,
κλάδεμα δέντρων, καθάρισμα χόρτων, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδή
απορριμμάτων από κάδους (καλαθάκια κοινόχρηστων χώρων) και ασβέστωμα των
παραδοσιακών πλακόστρωτων.
4. Για το ασβέστωμα, το κλάδεμα δέντρων, την αποψίλωση χόρτων και τον
καθαρισμό των τριών νεκροταφείων, Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου, καθώς και
των δρόμων που οδηγούν σε αυτά.
5. Για τον καθαρισμό των Δημοτικών Σφαγείων (σκούπισμα & πλύσιμο εσωτερικών
& εξωτερικών χώρων, συγκέντρωση και φόρτωση απορριμμάτων στους κάδους
απορριμμάτων).
6. Για το καθαρισμό των παραλιών (συγκέντρωση και απομάκρυνση απορριμμάτων
& τοποθέτηση & αποξήλωση ομπρελών και διαδρόμων ΑΜεΑ, κλάδεμα δέντρων,
αποψίλωση χόρτων ).
Οι εργασίες αυτές κάθε χρόνο εκτελούνται από εργολάβους, λόγω αδυναμίας από
έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού του Δήμου.
Το μόνιμο προσωπικό του Δήμου στην υπηρεσία καθαριότητας είναι ένας οδηγός και
δύο εργάτες, ο ένας εκ των οποίων απασχολείται στον τομέα της ύδρευσης.
Με τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ, απασχολούνται επιπλέον ένας οδηγός
και δύο εργάτες καθαριότητας εκ των οποίων ο ένας είναι επιφορτισμένος με τα
καθήκοντα λειτουργίας του σφαγείου, ενώ με δικαστική απόφαση απασχολούνται στο
Δήμο άλλοι πέντε εργάτες καθαριότητας.
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Το μέγεθος του νησιού, οι διάσπαρτοι οικισμοί και η ανακύκλωση των απορριμμάτων
που ο Δήμος έχει οργανώσει και λειτουργεί, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με το
υπάρχον προσωπικό, οι ανάγκες για την καθαριότητα από τον Μάιο μέχρι και τον
Σεπτέμβριο μας υποχρεώνουν να λειτουργούμε τα συνεργεία επτά ημέρες την
εβδομάδα, για τα δύο απορριμματοφόρα και το όχημα για την ανακύκλωση.
Πληθυσμός αιχμής
Το νησί χαρακτηρίζεται από σημαντική τουριστική δραστηριότητα και
επισκεψιμότητα. Είναι χαρακτηριστικά τα στατιστικά στοιχεία (πηγή: Κεντρικό
Λιμεναρχείο Λαυρίου) όπου αποτυπώνεται η αύξηση έως και 6 φορές παραπάνω των
επιβατών για τους θερινούς μήνες σε σχέση με τους χειμερινούς. Η γειτνίαση με την
Αττική και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λιμένα Λαυρίου αποτελούν παράγοντες που έχουν
παρατείνει την τουριστική περίοδο που πλέον αρχίζει να εμφανίζεται από τον Απρίλιο και
να διαρκεί έως και τον Οκτώβριο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, μετά από αίτημα του Δήμου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων
στο υπ’ αριθ. Πρωτ. Έγγραφό της αναφέρει “…….. σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία
της περιοχής που αποτυπώνουν την παρούσα κατάσταση, καθώς και την απογραφή του
πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ 2011) οι οικισμοί Κορησσίας και Βουρκαρίου του Δήμου Κέας
δύναται να θεωρηθούν ως ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο, κατά την έννοια της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ. ….. Ο πληθυσμός της συνένωσης αυτής εκτιμάται σήμερα στους 3.400 ι.κ.
και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται ως οικισμός Γ΄ προτεραιότητας.”
Η παραπάνω βεβαίωση συντάχθηκε μετά από στοιχεία που προσκόμισε ο Δήμος
αναφορικά με τον πληθυσμό αιχμής των εν λόγω οικισμών κατά την τουριστική περίοδο.
Αν αναλογιστούμε ότι ο μόνιμος πληθυσμός των παραπάνω οικισμών ανέρχεται στους 950
ι.κ. από τους 2.480, με έναν πρόχειρο υπολογισμό ο πληθυσμός αιχμής ξεπερνά τους 6.500
ι.κ. ο οποίος κατανέμεται διάσπαρτος στην επικράτεια του Δήμου.
Για το λόγο αυτό, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάγκη
εκτέλεσης των εργολαβιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συλλογής, μεταφοράς και
αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών βάσει των εγκεκριμένων μελετών
και των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία διαδικασιών για την ανάδειξη μειοδότη βάσει
προσφερόμενης τιμής, για κάθε περίπτωση:

Α/Α

1

2

ΜΕΛΕΤΗ
«Μεταφορά Αποκομιδής
Απορριμμάτων από τον
οικισμό Ιουλίδας του Δήμου
Κέας»
Καθαρισμός χερσαίας
λιμενικής ζώνης Κορησσίας-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
01/06/2019-30/09/2019
(4 μήνες)
10/05/2019-09/05/2020
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3

4

5

6

Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου

(1 έτος)

«Καθαρισμός Οικισμού
Ιουλίδας Κέας»

01/07/2019-30/09/2019

«Καθαρισμός Νεκροταφείων
Δήμου Κέας»

16/07/2019-15/07/2020

«Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου
Κέας»

02/05/2019-01/05/2020

«Καθαρισμός Παραλιών»

(3 μήνες)

(1 έτος)

(1 έτος)
30/04/2019-07/10/2019
(161 ημέρες)

7

«Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων»

20/03/2019-19/03/2020
(1 έτος)

παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με :
α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραπάνω εργολαβιών καθαριότητας με ιδία μέσα του
Δήμου,
β) τον καθορισμό του αντικειμένου, των περιοχών και της διάρκειας των παραπάνω εργολαβιών
καθαριότητας όπως αναφέρονται παραπάνω και τη λήψη απόφασης προκειμένου οι υπηρεσίες
αυτές να υλοποιηθούν μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η Νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η μειοψηφούσα παράταξη καταψηφίζει την εισήγηση του Δημάρχου θεωρώντας οτι ο
καθαρισμός του οικισμού Ιουλίδας, υπολείπεται ενάντι των άλλων περιοχών του νησιού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 και των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114),
καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(ΥΠΕΡ ΕΠΤΑ (7) ΚΑΤΑ ΠΕΝΤΕ(5))
α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραπάνω εργολαβιών καθαριότητας με ιδία μέσα του
Δήμου,
β) εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σύναψη εργολαβιών
καθαριότητας από το Δήμο Κέας.
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Α/Α

1

2

3

4

5

ΜΕΛΕΤΗ
«Μεταφορά Αποκομιδής
Απορριμμάτων από τον
οικισμό Ιουλίδας του Δήμου
Κέας»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
01/06/2019-30/09/2019
(4 μήνες)

Καθαρισμός χερσαίας
λιμενικής ζώνης ΚορησσίαςΓιαλισκαρίου - Βουρκαρίου

10/05/2019-09/05/2020

«Καθαρισμός Οικισμού
Ιουλίδας Κέας»

01/07/2019-30/09/2019

«Καθαρισμός Νεκροταφείων
Δήμου Κέας»

16/07/2019-15/07/2020

«Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου
Κέας»

02/05/2019-01/05/2020

(1 έτος)

(3 μήνες)

(1 έτος)

(1 έτος)
30/04/2019-07/10/2019

6

«Καθαρισμός Παραλιών»
(161 ημέρες)

7

«Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων»

20/03/2019-19/03/2020
(1 έτος)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 255/2018

Θέμα 3ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου
Κέας για τη χρηματοδότηση του Συλλόγου Στήριξης του ΠΠΙ Κέας «Ο
ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στ. Βρεττό ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο 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
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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, πρόκειται να συνδιοργανώσει από κοινού με τον Σύλλογο Στήριξης του
ΠΠΙ Κέας «Ο ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ» διημερίδα προληπτικού ιατρικού ελέγχου για παιδιά έως και
άνω των 12 ετών, την το Σάββατο 17/11/2018 και την Κυριακή 18/11/2018, αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο προϋπολογισμός της οποίας παρατίθεται παρακάτω
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3923/26.10.2018 έγγραφο του Συλλόγου, ο Ερασίστρατος αιτείται
τη χρηματοδότησή του στο ποσό του προϋπολογισμού.
 Διαμονή κλιμακίου ιατρών: 400,00€
 Σίτιση κλιμακίου ιατρών (παροχή 2 πρωινών & 2 γευμάτων): 390,00€
 Ακτοπλοϊκή μετακίνηση κλιμακίου ιατρών από και προς την Κέα: 308,20€
 Αφίσες Α3 (20 τεμ): 20,00€
Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 1.118,20€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε για την επιχορήγηση του Συλλόγου Στήριξης ΠΠΙ Κέας «Ο
ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ» στο πλαίσιο της Διημερίδας προληπτικού ιατρικού ελέγχου, την
εξειδίκευση:
 του ΚΑ εξόδων 00.6736.0001 «Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 1.118,20€
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 για την επιχορήγηση του Συλλόγου Στήριξης ΠΠΙ Κέας «Ο
ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ» στο πλαίσιο της Διημερίδας προληπτικού ιατρικού ελέγχου, του ΚΑ
εξόδων 00.6736.0001 «Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 1.118,20€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 256/2018
Θέμα 4ο: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου ως χώρου στάθμευσης οχημάτων. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65
παρ.1 του Ν.3852/2010, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε
επιτροπή του.
Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για μίσθωση ακινήτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως
χώρος στάθμευσης οχημάτων. Η μίσθωση του χώρου αυτού κρίνεται επιβεβλημένη λόγω
της στενότητας του υπάρχοντος χώρου στην Κορησσία. Προκειμένου να βρεθεί το
κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνω τη διεξαγωγή δημοπρασίας σύμφωνα με το
ΠΔ 270/81.
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η κατάρτιση των όρων, η
σύνταξη της διακήρυξης και η κατακύρωση όλων των δημοπρασιών είναι αρμοδιότητα της
Οικονομικής επιτροπής.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81: «Αι δημοπρασίαι δια την
εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται υπό
Επιτροπής αποτελουμένης, των μέν δήμων, εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο
δημοτικών συμβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως
Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συμβούλων.»
Με την παρ 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 ορίζεται ότι: «1.Η δημοπρασία
εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά
προηγουμένην καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ' επιτροπής,
οριζομένης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών
αυτού, του ενός οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός
μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του νομάρχου
κατά περίπτωσιν». Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των μισθώσεων ακινήτων
σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 9 του ιδίου ΠΔ.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρίθμ. 10/2018 (ΑΔΑ: 6ΠΖΠΩΕΔ-ΒΧΘ) όρισε
την Επιτροπή Δημοπρασιών έτους 2018 του Δήμου Κέας.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 259/2017 (ΑΔΑ: ΨΥ91ΩΕΔ-ΤΚΡ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτου του Δήμου Κέας.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε τη μίσθωση ακινήτου.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) το Π.Δ. 270/81 ,
2) τα άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010 και 194 του ΔΚΚ (Ν.3463/06)
3) τις υπ’ αριθμ. 10/2018 (ΑΔΑ: 6ΠΖΠΩΕΔ-ΒΧΘ) και 259/2017 (ΑΔΑ: ΨΥ91ΩΕΔ-ΤΚΡ)
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
5) την παραπάνω εισήγηση
6) την ανάγκη για μίσθωση ακινήτου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1
του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 10/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, όπως
αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 259/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 257/2018

Θέμα 5ο:Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο 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 9/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση ακινήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
542/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Φέστα Παναγιώτη, έναντι συνολικού
ποσού 1.200,32€
2. Το από 8/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία καθαρισμού παραλιών Δήμου Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 194/2018
απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία KEA MARINE SERVICES IKE, έναντι
συνολικού ποσού 5.084,11€
3. Το από 16/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία συντήρησης κι επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ Δήμου Κέας, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 299/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Μακρή Γεώργιο, έναντι
συνολικού ποσού 5.470,88€
4. Το από 16/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία χημικών-μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού δικτύου, σύμφωνα με
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την υπ’ αριθμ. 537/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 372,00€
5. Το από 15/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία επισκευής μειωτήρα πίεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 680/2018 απόφαση
Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΠΟΡΙΧΗΣ Γ.-ΠΟΥΛΗΣ Γ. Ο.Ε., έναντι συνολικού
ποσού 300,00€
6. Το από 8/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία μεταφοράς αθλητών στο πλαίσιο διοργάνωσης 1ου Κολυμβητικού Περιπάτου
΄΄Λάμπρος Κατσώνης΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 645/2018 απόφαση Δημάρχου, από
την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΑΣ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού
310,00€
7. Το από 19/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία συντήρησης κι επισκευής αναμεταδοτών internet Δήμου Κέας, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 700/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Στέφα Ιωάννη, έναντι
συνολικού ποσού 500,00€
8. Το από 17/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία σίτισης του ιατρικού κλιμακίου στο πλαίσιο δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και
εθελοντικής αιμοδοσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 602/2018 απόφαση Δημάρχου, από
την ανάδοχο κ. Ζουλού Φανή, έναντι συνολικού ποσού 200,00€
9. Το από 17/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία σχεδιασμού και σύνθεσης πέντε εκθεσιακών πινακίδων στο πλαίσιο εκδήλωσης,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 610/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Ευθυμιάδη
Άρη, έναντι συνολικού ποσού 147,25€
10. Το από 22/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία έκδοσης εισιτηρίων για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα
85 συνολικά ατομικών εισιτηρίων / μετ΄επιστροφής, στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου
στο “7ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT
2018”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 705/2018 απόφαση Δημάρχου, από το ανάδοχο
Ναυτικό Πρακτορείο ΛΕΠΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΟ
ΣΤΕΓΑΔΙ ΟΕ, έναντι συνολικού ποσού 773,50 €.
11. Το από 22/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία ενοικίασης 2 μεταφορικών μέσων (λεωφορείων) για τη μεταφορά έως 65
ατόμων, στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στο “7ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού
Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2018”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
705/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΕΑΣ ΟΕ, έναντι συνολικού ποσού 868,00 €.
12. Το από 15/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία “για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής υποστήριξης σε θέματα σύνταξης,
κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εκτέλεσης δαπανών-προμηθειών
διοικητικών θεμάτων και εσόδων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία”, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 473/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ, έναντι συνολικού ποσού 4.500,00 €.
13. Το από 18/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία “δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ.3592/3-10-18 περίληψης διακήρυξης για την
προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
689/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ –
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Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΟΕ, έναντι συνολικού ποσού 86,80 €.
14. Το από 26/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία “επισκευής μοτέρ μηχανήματος αποτρίχωσης χοίρων σφαγείου Κέας”,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 722/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία
Ι.ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, έναντι συνολικού ποσού 164,30 €.
15. Το από 29/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία “καθαρισμού αντλιοστασίου αποχέτευσης Βουρκαρίου Δήμου Κέας”,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 633/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία
ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΕ, έναντι συνολικού ποσού 1.000,00 €.
16. Το από 31/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία “μεταφοράς αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό της Ιουλίδας”,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 122/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο Λουρή
Αντώνιο, έναντι συνολικού ποσού 4.712,00 €.
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:258/2018
Θέμα 6ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (γ΄ κατανομή).
[εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ελευθερία Μορφωνιού]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δημοτική Σύμβουλος κα Ελευθερία
Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής
διαχείρισης Δήμων»,
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της
εκπαίδευσης» και
3. Το υπ’ αριθμ. 94718/30.08.2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.:
43897/24.08.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 78ΙΡ465ΧΘ7-2Δ7),
κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 10.420,00€, αποκλειστικά και μόνο για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2018.
Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,63€. Επομένως το καθαρό ποσό
επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 10.404,37€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
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-αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 0614.0001
του προϋπολογισμού του έτους 2018
1. -να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει
πίστωση του ποσού των 10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα
Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,63€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό
προϋπολογισμό του έτους 2018 με Κ.Α. 00.6711.0005
2. -να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων
Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/2018 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π.
εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής:
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

6.242,62€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (γ΄ κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

4.161,75€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (γ΄ κατανομή)

ΣΥΝΟΛΟ

10.404,37€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (γ΄ κατανομή)

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της κας Μορφωνιού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.

Αποδέχεται επιχορήγηση την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των
ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 0614.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2018.

2.

Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του
ποσού των 10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού
15,63€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2018 με
Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής:
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

6.242,62€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (γ΄ κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

4.161,75€

Λειτουργικές δαπάνες
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σχολείων (γ΄ κατανομή)
ΣΥΝΟΛΟ

10.404,37€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (γ΄ κατανομή)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 259/2018
Θέμα 7ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ’ τρίμηνο 2018.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 267/2018 απόφασή της, την εκτέλεση του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (γ΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση
της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου:
«Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία
υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των
προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις
οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ και σε συνέχεια
της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2018, σας
υποβάλλουμε την έκθεση εκτέλεσης του γ΄ τριμήνου 2018.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του γ΄
τριμήνου, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την
Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της
και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το
Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής,
δυνάμενο να προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται
ανωτέρω.
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής
ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα
αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το γ΄ τρίμηνο 2018.
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Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του τρίτου τριμήνου :
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων - εξόδων γ΄ τριμήνου του
έτους 2018..

2. Πίνακας 2 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2018.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας
στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης
των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται
υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού
απόκλισης των εσόδων.
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του γ΄ τριμήνου.
Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού

1.
Επιχορηγήσεις (06)+(1211)+(1214)+(131)+
από Τακτικό
(1325)+ (1327) + (1215)
Προϋπολογισμό
2.
(1212)+ (1216)+ (1321) +
Επιχορηγήσεις
(1322) + (1328)- (8262)+
από ΠΔΕ και ΕΕ
(1217) + (1323)+ (1324)
(01)+ (02)+ (03)+ (04) +
(05)+ (07) + (11)+ (14) +
3α. Ίδια Έσοδα
(15) + (16) + (1213) +
(1219) + (1326)+ (1329)
(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών
3β. Ίδια Έσοδα
ετών (Π.Ο.Ε.) που
ΠΟΕ
βεβαιώνονται για πρώτη
φορά
(32)_Εισπρακτέα
4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
υπόλοιπα - (85)
32
_Προβλέψεις μη
είσπραξης εισπρακτέων

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης

774.740,93

793.336,98

18.596,05

2,40%

33.696,00

35.749,20

2.053,20

6,09%

364.878,10

380.600,91

15.722,81

4,31%

205.105,10

267.622,51

62.517,41

30,48%

107.287,30

107.979,21

691,91

0,64%
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υπολοίπων

5. Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων (+)
(42) _Επιστροφές
χρημάτων(+) (31)
_Εισπράξεις από δάνεια

Σύνολο Εσόδων
(Α1)
6. Διαθέσιμα

Ταμειακά διαθέσιμα κατά
την 31.12 2017

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

272.549,45

289.237,99

16.688,54

6,12%

1.758.256,88

1.874.526,80

116.269,92

6,61%

1.644.017,50

1.644.017,50

3.402.274,38 3.518.544,30 116.269,92

3,42%

Από τον παραπάνω πίνακα εκτέλεσης διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο εσόδων (Α1)
εισπράχθηκαν 116.269,90€ περισσότερα από τον αντίστοιχο στόχο, επομένως η
απόκλιση είναι θετική της τάξεως του 6,61%. Αν συμπεριλάβουμε στο σύνολο των
εσόδων και τα ταμειακά διαθέσιμα η απόκλιση, στο σύνολο του προϋπολογισμού,
διαμορφώνεται στο 3,42% παραμένοντας σε θετικό επίπεδο.
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων
εσόδων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

364.878,10
205.105,10
107.287,30
677.270,50

380.600,91
267.622,51
107.979,21
756.202,63

15.722,81
62.517,41
691,91
78.932,13

Ποσοστό
Απόκλισης

11,65%

Διαπιστώνουμε ότι και η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων κάλυψε τους στόχους
που είχαν τεθεί, δημιουργώντας θετική απόκλισης 11,65%.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού
επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»
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Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του γ΄ τριμήνου.
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
Ποσοστό
Ομάδα ΚΑΕ
ΚΩΔΙΚΟΙ
Στόχος
Απολογισμός Απόκλιση
Απόκλισης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(60)_Αμοιβές και
έξοδα
προσωπικού(+)
1. Κόστος προσωπικού
521.118,36
500.983,89
-20.134,47
-3,86%
(8111) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
(ΠΟΕ)
(6)_Έξοδα Χρήσης(-)
2. Λοιπά έξοδα χρήσης
(60) _Αμοιβές και
991.951,79
814.219,21 -177.732,58
-17,92%
έξοδα προσωπικού
3. Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις
427.666,47
235.013,57 -192.652,90
-45,05%
(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)(-) (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
4. Πληρωμές ΠΟΕ
προσωπικού(+) (83)
92.745,89
85.069,25
-7.676,64
-8,28%
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων(-) (8262)
5. Αποδόσεις εσόδων
_Επιστροφή
223.439,76
211.934,57
-11.505,19
-5,15%
υπέρ Δημοσίου και τρίτων
χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης
ΠΔΕ
Σύνολο Εξόδων (Β1)
2.256.922,27 1.847.220,49 -409.701,78
-18,15%
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται
σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους
αντίστοιχους στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).
Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση των
δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 30/9/2018
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Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης
των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574. Ως στόχος, εξακολουθεί
να τίθεται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12 του προηγούμενου έτους.

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)

Στόχος
Απολογισμός
173.116,00 157.107,48

Απόκλιση
-16.008,52

Στις 31/12/2017, σύμφωνα με το Μητρώο Δεσμεύσεων, οι απλήρωτες υποχρεώσεις
ανέρχονταν σε 173.166,00€ και οι αντίστοιχες στις 30/9/2018 σε 157.107,48€.
Η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων ακολουθεί την λογική των δαπανών,
όπου το ζητούμενο είναι οι υποχρεώσεις να είναι λιγότερες από τον στόχο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Με την ΚΥΑ 34574 εισάγονται στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες
έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των
στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική
διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση
από τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του
ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε
ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του
στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων
υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος
ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση
οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)».
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού
Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το γ΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
1.758.256,88
1.644.017,50
3.402.274,38

Σύνολο Εξόδων (Β1)

2.256.922,27

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

1.145.352,11

Σύνολο εσόδων (Α1)
6. Διαθέσιμα

Απολογισμός
1.874.526,80
1.644.017,50
3.518.544,30
1.847.220,49
1.671.323,81

Απόκλιση

116.269,92
-409.701,78
525.971,70
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Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

173.116,00

157.107,48

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

972.236,11

1.514.216,33

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

-16.008,52
541.980,22

15,93%

Διαπιστώνεται ότι η διαφορά εσόδων – εξόδων διαμορφώνει την απόκλιση του
Ταμειακού Αποτελέσματος σε 525.971,70€. Κατά συνέπεια, η απόκλιση του Οικονομικού
Αποτελέσματος διαμορφώνεται σε 541.980,22€.
Η ερμηνεία που δίνεται σε αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ στο έγγραφό του
44485, είναι ότι κατά την 30/9/2018, ο στόχος που είχε τεθεί από τον δήμο στο ΟΠΔ είναι
το ύψος των διαθεσίμων του να έχει διαμορφωθεί στις 1.145.352,11€, ποσό που θα
επαρκούσε για την εξόφληση του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεών του ύψους
173.116,00€ και ταυτόχρονα θα είχε συγκεντρωθεί ποσό 972.236,11€ για την εξόφληση
μελλοντικών υποχρεώσεων.
Από τον απολογισμό του γ΄ τριμήνου, προέκυψε ότι τα χρηματικά διαθέσιμα
διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.671.232,81€. Το ποσό αυτό μπορεί να χρηματοδοτήσει
την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 30/9/2018 ύψους 157.107,48€ και
ταυτόχρονα συγκεντρώνεται ποσό 1.514.216,33€ για την εξόφληση μελλοντικών
υποχρεώσεων.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική,
ύψους 541.980,22€ και ποσοστού 15,93%.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ
Με τη ΚΥΑ 34574 εισάγεται επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της
απόκλισης να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το
συνολικό του ύψος.
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού
ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου
π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων
προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».
Η αναμόρφωση της στοχοθεσίας που ψηφίστηκε από το ΔΣ με την απόφασή του
250/2018, έχει λάβει υπόψη της τον Π/Υ όπως είχε διαμορφωθεί την 1/9/2018. Στις
26/9/2018 εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού με την οποία μεταβλήθηκε το
ύψος του. Κατά συνέπεια εφαρμόζουμε όσα ορίζονται στην §4 προκειμένου να
υπολογιστεί η οριστική απόκλιση.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ
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Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας

4.783.990,00

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ
5.029.127,00
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας
245.137,00
Συντελεστής αναμόρφωσης Π/Υ
5,1241%
Ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 245.137,00€ και το ποσοστό που θα
εφαρμοστεί ως συντελεστής στους στόχους εσόδων και δαπανών είναι 5.1241%.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
1.758.256,88
5,1241%
1.848.351,93
1.644.017,50
3.492.369,43

Σύνολο Εξόδων (Β1)
Συντελεστής αναμόρφωσης

2.256.922,27
5,1241%

1.847.220,49

-409.701,78

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)

2.372.569,49

1.847.220,49

-525.349,00

Δ. Διαμορφωμένο Ταμειακό Αποτέλεσμα
(Α1+6)-Β1

1.119.799,94

1.671.323,81

551.523,87

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

173.116,00

157.107,48

-16.008,52

Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

946.683,94

1.514.216,33

567.532,39

Σύνολο εσόδων (Α1)
Συντελεστής αναμόρφωσης
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων
6. Διαθέσιμα

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης
Οικονομικού Αποτελέσματος

Απολογισμός
1.874.526,80

Απόκλιση
116.269,92

1.874.526,80
1.644.017,50
3.518.544,30

26.174,87
26.174,87

16,25%

Ο συνολικός στόχος των εσόδων (εκτός των διαθεσίμων) και ο συνολικός στόχος των
δαπανών προσαυξάνονται κατά τον συντελεστή αναμόρφωσης και διαμορφώνονται
3.492.369,43€ και 2.372.569,49€ αντίστοιχα.
Διαπιστώνουμε ότι παρά την αύξηση του στόχου των εσόδων, η συνολική απόκλιση
της εκτέλεσης συνεχίζει να βρίσκεται σε θετικά επίπεδα και διαμορφώνεται σε ποσοστό
16,25%.
Η αύξηση του ποσοστού της απόκλισης οφείλεται στην αύξηση του στόχου των
εξόδων που μετέβαλε την απόκλιση από -409.701,78€ σε -525.349,00€.
Συνεπώς, η οριστική απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους
στόχους παραμένει σε θετικό επίπεδο.»
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Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Βελισσαροπούλου , κ Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ και
επιφυλάσσονται για τη ψήφιση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και
τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο κ. Τζουβάρας λέει ότι θέλει να επιστήσει την προσοχή στις ανεξόφλητες οφειλές,
στις χαμηλές επενδύσεις,παρουσίας μάλιστα σχετικής εργολαβίας για χρηματοδοτούμενα
προγράμματα ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό οι Σύμβουλοι της μειοψηφίας ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
απόφαση 267/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες
στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(7 ΥΠΕΡ και 5 ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το γ’ τρίμηνο του
έτους 2018, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 260/2018
Θέμα 8ο: Καθορισμός των ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού έτους 2019. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στ.Βρεττό, ο οποίος
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή
με την υπ’ αρίθμ. 269/2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα
κάτωθι:
«Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58
Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με
τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74
Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980
(246 Α΄), του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27
παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),
του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.3345/2005 (άρθρο 5), όπου ορίζεται ότι
τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το
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οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός
του σχετικού τέλους αφορά :
α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και
διάθεση απορριμμάτων και
β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής
ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄
αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες
δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και
φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν.
1080/80).
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο
Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού, που επιβάλλεται για λογαριασμό των
ΟΤΑ, καθορίζεται για κάθε στεγασμένο ή όχι χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των χώρων και τον
ορισμένο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συντελεστή.
Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση
του δια του άρθρου 222 του Ν.4555/18, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των
τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η
ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του
νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του
ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων
ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το
σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά, από το χρόνο απαλλαγής.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 38347/18, τις διατάξεις του άρθρου
266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77
του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/2806-2014) και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει τη
σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
της παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε «στη λήψη απόφασης για την
εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή
αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε
άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες
στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.
69/2008), καθώς και τον καθορισμό των ειδικών ευπαθών ομάδων που δικαιούνται
μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών.
Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο
καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων
που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2019 και σε συνάρτηση με το κόστος
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παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής
των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :
1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας
παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της
δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση
της αρχής της ανταποδοτικότητας,
3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και
όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.
Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας:

I.

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2017
Για το έτος 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 321.972,76 €.

ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 232.071,26 €

ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση
συσκευών): 1.241,00 €

ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 5.357,00 €

ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 49.492,97 €

ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.423,21 €

KAE 3219.007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 10.489,28 €

KAE 5113 (2016): Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας προηγούμενου
έτους: 21.898,04 €

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού
ύψους 204.988,00 €.

ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 125.407,14 €

ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.578,13 €

ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 44.294,41 €

ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.321,00 €

KAE 3219.007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ): 10.489.28 €

KAE 5113 (2016): Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας προηγούμενου
έτους: 21.898,04 €
2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018
1.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού
ύψους 258.990.74 €
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ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 142.368.32 €

ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση
συσκευών): 522.75 €

ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.804.36 €

ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 50.088.87 €

ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.158.80 €

KAE 3219.007: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 10.443.64 €

KAE 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας 2017: 52.604.00 €
2.
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί
ποσό συνολικού ύψους 122.740,00 €
3.
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου
για την υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των
381.730,74 €.

II. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :
Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2017

1.

Για το έτος 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 269.368,76 €.
2.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, οι δαπάνες που
αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό
συνολικού ύψους 202.130,89 €.
1.

Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2018

2.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, οι δαπάνες που
αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό
συνολικού ύψους 257.619,21 €.
2.
Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 103.013,97 €.
3.
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των δαπανών που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
360.633,18 €.
1.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό
έτος 2018, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 381.730,74 €., δεν
ισοσκελίζουν με το σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος
των 360.633,18 €, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους 21.097,56 €.
Το ανωτέρω χρηματικό υπόλοιπο, θα μεταφερθεί στον Π/Υ του οικ. Έτους 2019 σε
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κωδικό 5113.01 και θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες
δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

III.
1.

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2019
Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Νόμου 429/1976 (235 Α΄), παρέχεται η ευχέρεια στα
Δημοτικά Συμβούλια για τον υπολογισμό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους
Καθαριότητας και Φωτισμού να καθορίζουν μέχρι επτά (7) κατηγορίες και για κάθε
κατηγορία διαφορετικό συντελεστή, ανάλογα με το κόστος παροχής της παρεχόμενης
από το Δήμο υπηρεσίας καθαριότητας,
Από τους συντελεστές αυτούς, δύο (2) θα αφορούν στεγασμένους χώρους που
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή
νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές, και πέντε (5) στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήματα,
βιομηχανίες κ.λπ.. με τον περιορισμό ωστόσο ότι η διαφορά του συντελεστή μεταξύ
της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του
πενταπλασίου της μικρότερης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν
237/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
για το έτος 2018 που αφορούσαν στεγασμένους και μη χώρους, είχαν διαμορφωθεί ως
ακολούθως:
Κατηγορίες

Συντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (για Ιουλίδα και Κορησσία)

0,70 €/τμ

Επαγγελματικοί Χώροι (για Ιουλίδα και Κορησσία)

1,50 €/τμ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές του 2018 και ανάλογα με το
σύνολο των τ.μ. που κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2019 έχει ως ακολούθως :
Κατηγορία χώρων

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Τ.Μ.

Προβλεπόμενα Έσοδα

Οικίες – Εργοταξιακά

308.500

0,70 €

215.950,00 €

Επαγγελματικοί χώροι

73.100

1,50 €

109.650,00 €

Σύνολο

325.600,00 €

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την
υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για
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το έτος 2019, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 366.197,56 €



ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 270.600,00 €
ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.500,00
€
 ΚΑΕ 0451: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 5.500,00 €
 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 55.000,00 €
 ΚΑΕ 2118: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.500,00 €
 KAE 3219.007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
11.000,00 €
 ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2018: 21.097,56 €

2.

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία,
κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που
αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και
απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας
καθαριότητας:
Κ.Α.Δ.

Περιγραφή Κωδικού

Προβλεπόμενες
Δαπάνες

20.60

Μισθοδοσία

20.61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

10.857,00 €

20.62

Παροχή υπηρεσίας

76.530,00 €

20.64

Διάφορα Έξοδα

20.66

Προμήθεια Αναλωσίμων

20.81

230.829,00 €

9.190,00 €
54.902,00 €

Υποχρεώσεις ΠΟΕ
20.508.42 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20
402.816.42 €
Τα συνολικά έσοδα της υπηρεσίας, ύψους 366.197,56€, υπολείπονται των
δαπανών κατά 36.618,86€.
Η ανωτέρω απόκλιση είναι επιτρεπτή και αιτιολογείται βάσει του υπ΄ αρίθμ.
3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα
απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των
ανταποδοτικών υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόκλιση μεταξύ
εσόδων (366.197,56 €) και εξόδων (402816.42 €) ανέρχεται σε 36618,86 € και είναι
εντός των επιτρεπόμενων ορίων και δεν δημιουργείται ανάγκη αναπροσαρμογής
των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας.

Οπότε προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών , ανά κατηγορία
υπόχρεου για στεγασμένους και μη χώρους , ως ακολούθως :
28
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Κατηγορίες

Συντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (για Ιουλίδα και Κορησσία)

0,70 €/τμ

Επαγγελματικοί Χώροι (για Ιουλίδα και Κορησσία)

1,50 €/τμ

3.

Απαλλασσόμενες κατηγορίες. (σε περίπτωση που δε γίνονται απαλλαγές θα
πρέπει να αφαιρεθεί.)

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του Ν.3345/16-06-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του
Ν.4555/18, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος
καθαριότητας των ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την
ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού
προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν
ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν
ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16 και ισχύει, με ίδια
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους,
τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η
ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του
Ν.4389/16.
Συνεπώς προτείνουμε την μείωση από τα τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού κατά 50% των απόρων δημοτών, με την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Κέας.»
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 269/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την
εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Tην μη αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019 και την διατήρησή τους, ανά κατηγορία
υπόχρεου για στεγασμένους και μη χώρους, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως
εξής :
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Κατηγορίες

Συντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (Για Ιουλίδα και Κορησσία)
Επαγγελματικοί χώροι (Για Ιουλίδα και Κορησσία)

0,70 € / τ.μ.
1,50 € / τ.μ.

2) Tην μείωση από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 13 του Ν.4368/16, κατά 50% των απόρων δημοτών με την κατάθεση των
απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το Tμήμα Εσόδων της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 261/2018
Θέμα 9ο: Καθορισμός των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το
έτος 2019. [εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντ. Παούρης]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντ.
Παούρης, ο οποίος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η
Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αρίθμ. 270/2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο τα κάτωθι:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
λαμβάνονται υπόψη:
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων”, όπου ορίζεται, ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή
υπηρεσίες, ο δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης, τα δικαιώματα επιβάλλονται
υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η
επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση
της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.
Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 38347/18, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α.
νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να
καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη
συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει
τα τέλη να :
 καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην
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δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα
με τα ανωτέρω στοιχεία,
 μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της
αρχής της ανταποδοτικότητας,
 καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι
άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.
Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας:
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2017.
2. Για το έτος 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 593.831,50 €.
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.600,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 60.055,25 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 300,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 11.163,73 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 14.975,37 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 142.696,05 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 20.621,99 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 57.214,45 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 9.938,11 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2016), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 273.266,55 €
3. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
492.826,91 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.000,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 8.057,09 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 133.352,71 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.694,48 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 47.969,77 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.486,31 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2016), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 273.266,55 €
 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2018
 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
440.151,74 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.100,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 50,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.909,58 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.560,25 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 123.605,90 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.566,64 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 37.465,84 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.868,97 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2017), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 237.024,56 €
 Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό
συνολικού ύψους 84.700,00 €
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Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των
524.851,74 €.
 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :
 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2017
 Για το σύνολο του έτους 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης
και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 356.806,94 €.
 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
219.776,53 €
 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2018
 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
207.082,21 €.
 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 123.703,92 €.
 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των δαπανών του Δήμου
για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει
συνολικά στο ποσό των 330.786,13 €
Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2018, αναμένεται
να ξεπεράσουν το σύνολο των δαπανών που προβλέπεται πως θα πραγματοποιηθούν
κατά 194.065,61 €. Το ποσό αυτό, θα μεταφερθεί σαν χρηματικό υπόλοιπο, στον
κωδικό 5113.02 του Π/Υ του 2019.

 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2019


Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης οικονομικού έτους 2019.

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2019, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές
χρεώσεις, που παρατίθενται στην υπ’ αρίθμ. 236/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που καθόριζε το ύψος των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων
ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κέας για το 2018, όπως παρατίθενται παρακάτω:
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
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εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση
- ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρομέτρου από την Υπηρεσία
δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς
κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €
51 - 100 κυβ. 0,70€
101 - 150 κυβ. 1,50 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
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201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την
κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
 Οικισμός Κορησσίας:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
 Οικισμός Κορησσίας: 10 €
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €
Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €
 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί
έκπτωση 10 %.
Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (Με βάσει τις
ισχύουσες χρεώσεις)
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
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0321

Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο

4.500,00 €

0322.0001

Τέλος ύδρευσης

47.000,00 €

0322.0002

Πάγιο ύδρευσης

8.000,00 €

0323.0002

Τέλος επαναφοράς υδροληψίας

300,00 €

0324.0003

Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού

11.000,00 €

0341.0001

Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
αποχέτευσης

1.000,00 €

0341.0002

Τέλος αποχέτευσης

6.000,00 €

0341.0003

Πάγιο αποχέτευσης

7.000,00 €

2112.0001

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης

130.000,00 €

2112.0002

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης

10.500,00 €

2112.0004

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από παράλληλη μέτρηση
υδρομέτρων

500,00 €

2114.0002

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης

10.000,00 €

2114.0003

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης

10.000,00 €

3212

Εισπρακτέα υπόλοιπα από ύδρευση

176.029,71 €

3214

Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση

20.719,17 €

5113

Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2018
υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης

194.065,61 €

ΣΥΝΟΛΟ

636.614,49 €

Σημείωση:
Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2019,
προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2017 και 2018. Η πρόβλεψη των
κωδικών 3212 και 3214, αφορά την πρόβλεψη είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων ΠΟΕ
ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν στο 2019. Το αναγραφόμενο ποσό,
προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους
2018 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85). Συνεπώς, η πραγματική πρόβλεψη είσπραξης
από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν, θα είναι: 196.748,88 –
129.596,32 = 67.152,56 €.
 Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα
με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται
ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Κ.Α.Δ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
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60

Μισθοδοσία

65262,00€

61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

17860,00€

62

Παροχή υπηρεσίας

166400,00€

64

Διάφορα έξοδα

1000,00€

66

Προμήθεια αναλώσιμων

94650,24€

71

Προμήθεια παγίων

80844.18€

73

Έργα

40000,00€

81

Υποχρεώσεις ΠΟΕ

41001,75€

85

Πρόβλεψη μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

129596,32€

ΣΥΝΟΛΟ
636.614,49 €
Συμπεράσματα:
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 38347/18 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2019», τα
έσοδα του έτους 2019, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 636.614,49 €
εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής
υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2019 οι οποίες προβλέπεται ότι θα
ανέλθουν στο ύψος των 636.614,49 €.
Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή/διαφοροποίηση των συντελεστών χρέωσης για
το οικονομικό έτος 2019, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της
ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες και το ύψος των συντελεστών
των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθορίζεται ως εξής:
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των
ζώων τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας
παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
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Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση
- ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία
δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς
κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €
51 - 100 κυβ. 0,70€
101 - 150 κυβ. 1,50 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την
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κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
 Οικισμός Κορησσίας:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
 Οικισμός Κορησσίας: 10 €
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €
Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €
 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί
έκπτωση 10 %.
Γ) Απαλλασσόμενες κατηγορίες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η
μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα
με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους
μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την
κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος
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Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της
ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με
αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα
με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το
πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο
εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να
υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης
φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα
κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων
κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.
Συνεπώς, προτείνουμε την μείωση κατά 50% από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης των
ανωτέρω κατηγοριών ευπαθών με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως
αυτά ορίζονται από το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.»
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Η κ. Βελισσαροπούλου και ο κ. Τζουβάρας καταψήφισαν λέγοντας :
Διαφωνούμε με την προνομιακή πολιτική που υπάρχει στις καταναλώσεις Ιουλίδας
και Κορησσίας και συγκεκριμένα στις κατηγορίες 201-300 κυβ. χρέωση 6 ευρώ, ενώ
όπως από πέρυσι είχαμε ζητήσει να υπάρξει μείωση των τελών από το πρώτο κυβικό
και να ισχύσει καθολικά για όλους τους καταναλωτές.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 270/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την
εισήγηση του κ. Παούρη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(7 ΥΠΕΡ και 5 ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το
έτος 2019 ως εξής:
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των
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ζώων τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας
παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση
- ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία
δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς
κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €
51 - 100 κυβ. 0,70€
101 - 150 κυβ. 1,50 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
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301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την
κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
 Οικισμός Κορησσίας:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
 Οικισμός Κορησσίας: 10 €
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €
Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €
 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί
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έκπτωση 10 %.
Γ. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, εισηγείται την μείωση κατά 50% από τα τέλη
ύδρευσης και αποχέτευσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με την κατάθεση των
απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Εσόδων της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 262/2018
Θέμα 10ο: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το
έτος 2019. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στ.Βρεττός εισηγούμενος
το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’
αρίθμ. 271/2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Α. Ν.582/68, τα έσοδα των δήμων από τα
κοιμητήρια είναι “δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν γένει
λειτουργίας αυτών”.
Το ύψος των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69,(ΦΕΚ 212 Α΄) σχετικά με τη χρήση
δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, αναφέρεται ότι μπορούν να επιβάλλονται τέλη τα
οποία εισπράττονται με βεβαιωτικούς καταλόγους.
Στο Δήμο Κέας τα τέλη και δικαιώματα δημοτικού νεκροταφείου καθορίστηκαν σύμφωνα
με την υπ' αριθμό 234/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018 ως
εξής:










Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).
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Για τον υπολογισμό του ύψους των ανωτέρω τελών για το έτος 2019, ελήφθησαν υπόψη τα
κάτωθι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2017
Για το έτος 2017 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 14062,46€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 510,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10962,99€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 419,65€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 2107,41€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 62,41€
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
12060,93€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 330,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9888,49€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 370,00€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1424,26€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 48,18€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2018
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
12437,45€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 450,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9987,72€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 524,93€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1305,90€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 168,90€
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού
ύψους
2320,00 €
Κατά συνέπεια για το έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και
δικαιώματα χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των
14757,45€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2017
Για το έτος 2017 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης
Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 13644,55€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 13644,55€
ΚΑΕ 8121: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων: 0,00€:
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά:
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7733,88€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 7733,88€
ΚΑΕ 8121: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων: 0,00€:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2018
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή
υπηρεσιών χρήσης Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 8349,33€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 8349,33€
Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 7980,00€
Κατά συνέπεια για το έτος 2018 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των
16329,33€

Τα έσοδα των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών για το έτος 2019 διαμορφώνονται ως
εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Κ.Α.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

0412

Δικαίωμα ενταφιασμού

540,00

0413

Δικαίωμα ανανέωσης
(παράταση χρόνου ταφής)

13.500,00

0415

Δικαίωμα φύλαξης οστών

650,00

3219.0005

Έσοδα από Νεκροταφεία

7229.04

3219.0009

Δικαίωμα φύλαξης οστών

288.79

ΣΥΝΟΛΟ

22207.83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Κ.Α.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1500,00

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

14260,00

71

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

4000,00

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)

2998,60

ΣΥΝΟΛΟ

22758,60
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τη μη αύξηση τελών και
δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2019, και καθορίζει αυτά ως εξής:









Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα
(30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα
(30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα
(50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 271/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την
εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείου για το έτος 2019 ως εξής:
 Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα
(30,00€)
 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα
(30,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα
(50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 263/2018
Θέμα 11ο: Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος
2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή
με την υπ’ αρίθμ. 272/2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του
δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην παρ.3 του άρθρου 3 του
Β.Δ 24/2-10/10/10/58.
Με την 79/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης Δημοτικού
Σφαγείου για το έτος 2018, (επικύρωση νομιμότητας από Απ/νη Διοίκηση Αιγαίου
28072/14-5-2018, ΑΔΑ: ΨΤΔ7ΟΡ1Ι-6Λ9), είχε διαμορφωθεί ως εξής:
α/α

Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

Το τμήμα εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για το έτος 2019, προτείνει
την διατήρηση των ανωτέρω τελών/δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου.
Επίσης εισηγείται την χρέωση για την χρήση του ψυγείου για τα υποπροϊόντα σφαγής
από τους χρήστες του Σφαγείου 1,00 ευρώ ανά ημέρα.
Ο πίνακας τελών χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2019 διαμορφώνεται ως
εξής:
α/α

Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

46

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 5η Νοεμβρίου 2018
1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

α/α

Άλλες υπηρεσίες
Τέλος χρήσης ψυγείου για τα
υποπροϊόντα σφαγής

1.

€/ημέρα/χρήστη

€/ημέρα/χρήστη

1,00

1,00

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 272/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2019, ως
εξής :
α/α

Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

α/α
1.

Άλλες υπηρεσίες
Τέλος χρήσης ψυγείου για τα
υποπροϊόντα σφαγής

€/ημέρα/χρήστη

€/ημέρα/χρήστη

1,00

1,00
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 264/2018
Θέμα 12ο : Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων και τέλους χρήσης χώρου για
την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Ι.Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή
με την υπ’ αριθμ. 273/2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι:
«Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 11 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν.1080/80, η άδεια για χρήση κοινόχρηστου χώρου που θα χορηγηθεί για το
2019, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας χορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του
ημερολογιακού έτους, δηλαδή όλες οι χορηγούμενες άδειες θα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου
2019.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10, το δημοτικό
συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητας του, εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες
καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των κοινοχρήστων
χώρων εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. Επίσης το άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ
24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και
τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, (ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α'), το
Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί στη λήψη απόφασης για επιβολή του τέλους
χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον προσδιορισμό του ύψους των τελών για το
οικονομικό έτος 2019.
Το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4
του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004, «Το
τέλος ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο
ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την
οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου
ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το
τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό
μέτρο».
A) Με την υπ'αριθμ. 232/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι
περιοχές των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν καθώς και τα τέλη
αυτών ως εξής:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
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Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού
Βουρκαρίου να ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη δυνατότητα καταβολής του
αναλογούντος τέλους με τους ακόλουθους τρόπους:
Η καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν την
παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού του διπλοτύπου
είσπραξης.
Ενώ, και σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’),
προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων εντός του
έτους, σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής,
εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30%
του ετήσιου τέλους. Σε κάθε περίπτωση το οριζόμενο στην απόφαση ποσοστό, δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής. Ομοίως
πρέπει να καθοριστεί και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου
ποσού. Η εξόφληση θα γίνει σε 2 ισόποσες δόσεις ως εξής:
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων
εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφόμενης επ' αυτής
του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που
καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς
εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή
έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη
διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους
του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του
από 20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50
παρ. 2 του ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για την αυθαίρετη χρήση
κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την
απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του
δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται
πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η
παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά
τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά
από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του
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χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα
που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται,
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον
ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε
κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την
αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα
που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως.
Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε
ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που
τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο
για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση
του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν
εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα
αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να
καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη
παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα
αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού
διαστήματος αυτού.».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13
του από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη
χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή
εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής
ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η
διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και
το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της
εκδήλωσης».»
Με βάση τα ανωτέρω και κατόπιν της υπ’αριθμ. 273/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας
α) Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για :
i. την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, πάγκων οπωροπωλείων,
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη κλπ.
ii. Τον καθορισμό του ύψους αυτού για το έτος 2019, για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων κλπ. και την διατήρησή του εφεξής μέχρι λήψης
νεωτέρας απόφασης, ως ακολούθως:
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού
Βουρκαρίου να ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού
4,00€/τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή
δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
iii Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε
μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού
διπλοτύπου είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του
Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον
υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2
ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2019, καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων
του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και
μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της
άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν
επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ.
2 του ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για την αυθαίρετη χρήση
κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την
απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του
δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται
πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η
παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά
τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά
από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του
χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα
που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται,
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον
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ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε
κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την
αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα
που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως.
Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε
ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που
τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο
για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση
του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν
εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα
αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να
καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη
παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα
αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού
διαστήματος αυτού.».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του
από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη
χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή
εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής
ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η
διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και
το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της
εκδήλωσης».
Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις οποίες
οφειλές από πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό
50% ανεξαρτήτως άλλων τυχόν μειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».
β) Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως :
1.Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει
διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
2.Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του
κοινόχρηστου χώρου.
3.Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα
αποτυπώνεται η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο
χώρο, μαζί με τα λοιπά στοιχεία της άδειας, ήτοι αριθμό αυτής, ονοματεπώνυμο
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καταστηματάρχη, χρονική περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτηθούν εντός
πλαισίου σε εμφανές μέρος εκτός του καταστήματος.
Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη είναι και
η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες):
Για φυσικά πρόσωπα:
1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το οποίο να
πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η
τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο.
Για νομικά πρόσωπα:
1) Καταστατικό εταιρείας
2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, διεύθυνση
κατοικίας, τηλέφωνο),
3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ
4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην προηγούμενη
παράγραφο.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :
· η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής
αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
· Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και από
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται
Β) Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν
αποτελεί πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους στο
χώρο δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του
υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς
και εκτός περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες
ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Το τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται σε όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.
Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις,
οι οποίες έχουν συνολικά ως εξής:
- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίουκαντίνα
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.273/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε
τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό των
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500,00€ ετησίως.
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Τα μέλη της μειοψηφίας διαφωνούν με το τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου (καντίνα) και το ποσό των 500,00€ θεωρώντας ότι είναι πολύ χαμηλό
και καταψηφίζουν.
Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 273/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση
του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( ΥΠΕΡ 7 ΚΑΤΑ 5)
Α) Εγκρίνει,
i. την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, πάγκων οπωροπωλείων,
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη κλπ.
ii. Τον καθορισμό του ύψους αυτού για το έτος 2019, για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων κλπ. και την διατήρησή του εφεξής μέχρι λήψης
νεωτέρας απόφασης, ως ακολούθως:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού
Βουρκαρίου να ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού
4,00€/τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή
δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
iii. Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε
μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού
διπλοτύπου είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του
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Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον
υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2
ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2019, καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων
του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και
μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της
άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν
επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ.
2 του ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για την αυθαίρετη χρήση
κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την
απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του
δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται
πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η
παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά
τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά
από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του
χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα
που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται,
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον
ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε
κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την
αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα
που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως.
Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από
συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε
ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που
τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο
για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση
του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν
εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα
αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να
καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη
παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα
αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού
διαστήματος αυτού.».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του
από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη
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χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή
εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής
ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η
διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και
το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της
εκδήλωσης».
Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις οποίες
οφειλές από πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό
50% ανεξαρτήτως άλλων τυχόν μειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».
Επίσης εγκρίνει τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων ως ακολούθως :
1. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει
διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του
κοινόχρηστου
χώρου.
3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα
αποτυπώνεται η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο
χώρο, μαζί με τα λοιπά στοιχεία της άδειας, ήτοι αριθμό αυτής, ονοματεπώνυμο
καταστηματάρχη, χρονική περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτηθούν εντός
πλαισίου σε εμφανές μέρος εκτός του καταστήματος.
Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη είναι και
η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες):
Για φυσικά πρόσωπα:
1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το οποίο να
πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η
τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο.
Για νομικά πρόσωπα:
1) Καταστατικό εταιρείας
2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, διεύθυνση
κατοικίας, τηλέφωνο)
3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ
4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην προηγούμενη
παράγραφο.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας
είναι :
· η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής
αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
· Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και από
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται
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Β) Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν
αποτελεί πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους στο
χώρο δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του
υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς
και εκτός περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες
ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Το τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται σε όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.
Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις,
οι οποίες έχουν συνολικά ως εξής:
- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίουκαντίνα
Τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό των
500,00€ ετησίως.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 265/2018
Θέμα 13ο : Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Ι.Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι :
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών.
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά
περιοχή και κατηγορία διαφήμισης μεταξύ του κατωτάτου και του ανωτάτου ορίου που
προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ το τέλος
διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοικήσεως, εκτελέσεως έργων
κλπ.).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ.6
Ν.2880/200, επιβάλλεται υπέρ των Δήμων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με
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οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια,
ως εξής:
Αφορά σε διαφημίσεις αναρτώμενες, αναγραφόμενες ή επικολλώμενες μέσα σε
μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες,
οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με
απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου:
στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών
με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,
σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους
σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,
μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και ε. σε
περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και
υπεραστικών συγκοινωνιών.
Ο συντελεστής ορίζεται από 0,15€ μέχρι 0,37€ εβδομαδιαίως το τ.μ.
Σύμφωνα και με την απόφαση 274/2018 της Οικονομικής Επιτροπής για τις
διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ προτείνουμε τον καθορισμό του ύψους του
συντελεστή σε:
α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές
προθήκες και για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
β) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής
(αφίσες,ανακοινώσεις κλπ) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι συντελεστές του
τέλους διαφήμισης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
ανωτέρω διατάξεις, την υπ'αριθμ 274/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την
υπ’αριθμ. 228/2016 απόφαση του Δ.Σ, τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ
Α΄114, τις διατάξεις περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων, τις διατάξεις του άρθρου 15
του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90
και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ.6 Ν.2880/2001, τον Ν.2946/2001
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τα τέλη διαφήμισης για το έτος 2019 ως εξής:
α) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές
προθήκες και για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€
εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
β) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή
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τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες,
ανακοινώσεις κλπ) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το
τετραγωνικό μέτρο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 266/2018
Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :
«Ανανέωση τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο Λατομείου Σχιστολιθικών πλακών έκτασης
30.686,26 τ.μ. στη θέση “Λάρνα” Αγ. Συμεών Δ. Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το
14 θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με το Α.Π. 144558/524/23.10.2018 έγγραφό της μας κοινοποιεί το
link: http://goo.gl/jnNHAb, για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, που αφορά στην «Ανανέωση τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο Λατομείου
Σχιστολιθικών πλακών έκτασης 30.686,26 τ.μ. στη θέση “Λάρνα” Αγ. Συμεών 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 η εταιρία “Φίλιππος Χρ. Μορφωνιός”.
Σας παραθέτω αποσπάσματα από τη μελέτη :
ο

“ Τίτλος Δραστηριότητας
Ο Φίλιππος Χρ. Μορφωνιός λειτουργεί «λατομείο σχιστολιθικών πλακών» σε μισθωμένη ιδιωτική
έκταση 30.686,26 m2, που αποτελεί τμήμα ευρύτερης ιδιοκτησίας της οικογενείας του (του πατέρα του
Χρήστου), για την οποία έκταση έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρ. 10/16.05.2007 Άδεια Εκμετάλλευσης
λατομείου σχιστολιθικών πλακών επ’ ονόματι του πατέρα του, Χρήστου Μορφωνιού, από την Δ/νση
Ανάπτυξης της Ν. Α. Κυκλάδων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρ. 2473/10.06.2014 ως προς
την επωνυμία, ώστε να ισχύει αυτή υπέρ του Φίλιππου Μορφωνιού.
Οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τη παραπάνω έκταση έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. οικ.
ΚΥΑ 153019/4799/06.11.06/Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΥΠ.ΑΝ.-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡ. και ισχύουν έως τις 06.11.2016.
Οι προαναφερόμενες άδειες και εγκρίσεις παρατίθενται στο Παράρτημα του κεφ.10.
Είδος & Μέγεθος Δραστηριότητας
Η παρούσα μελέτη αφορά σε ανανέωση της ως άνω προαναφερόμενης ΑΕΠΟ (αρ. πρ. οικ. ΚΥΑ
15301/4799/06.11.2006) για «Λατομείο Σχιστολιθικών πλακών» συνολικής εκτάσεως 30.512 m2, στην
θέση «ΛΑΡΝΑ» Αγ. Συμεών, Τ.Κ. Ιουλίδος, Δ.E. Κέας, Δήμου Κέας, Π.Ε. Κέας-Κύθνου.
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Γεωγραφική Θέση & Διοικητική Υπαγωγή
Θέση
Το εν λόγω λατομείο βρίσκεται στην θέση «ΛΑΡΝΑ» Αγ. Συμεών, Τ.Κ. Ιουλίδος, Δ.E. Κέας, Δήμου
Κέας, Π.Ε. Κέας-Κύθνου.
Η πρόσβαση στο χώρο εξασφαλίζεται μέσω αγροτικής οδού μήκους 2χλμ. περίπου, που ξεκινάει από
τον οικισμό Αγίου Συμεών και συνδέεται με άλλες αγροτικές οδούς της περιοχής και διερχόμενη σχεδόν
παράλληλα των Δκών ορίων του χώρου (πλευρά 1-11 των ορίων), καταλήγει στον υπό μελέτη χώρο,
κοντά στο σημείο 9 των ορίων του.
………………………………………………………………………………………………...
Γενικά στοιχεία εκμετάλλευσης
Ο Φίλιππος ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ εκμεταλλεύεται νόμιμα λατομείο σχιστολιθικών πλακών σε μισθωμένη
ιδιωτική, αγροτική και βραχώδη χορτολιβαδική έκταση, εμβαδού επιφάνειας 30.686,26 m2, που βρίσκεται
στη θέση «ΛΑΡΝΑ» Αγ. Συμεών, Τ.Κ. Ιουλίδος, Δ.E. Κέας, Δήμου Κέας, Π.Ε. Κέας-Κύθνου. Για την
έκταση αυτή του λατομικού χώρου έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης με την υπ’ αρ.
πρ.10/16.05.2007/Δ/νση Ανάπτυξης Κυκλάδων Απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων, επ’ ονόματι του
Χρήστου Μορφωνιού (πατέρας του Φίλιππου), η οποία τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία, με την υπ’
αρ. πρ. 2473/10.06.2014 του ιδίου ώστε να ισχύει αυτή υπέρ του Φίλιππου Μορφωνιού. Η εκμετάλλευση
του λατομείου ενεργείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 669/77.
Σκοπός της παρούσας λατομικής εκμετάλλευσης είναι η εξόρυξη αποθέματος σχιστολιθικών πλακών,
συνολικού ύψους: 94.000 m3, από την οποία εκμετάλλευση θα προκύψουν σχιστολιθικά στείρα υλικά
συνολικού ύψους: 100.000 m3 περίπου εξορυγμένα.
Ο χώρος της λατομικής έκτασης βρίσκεται στις Νότιες πλαγιές βουνώδους αναγλύφου (ψηλότερη κορυφή
Άγ. Παντελεήμων στο Υ+547), κοντά στην κορυφή Άγ. Συμεών (Υ+357), που βρίσκεται σε απόσταση 950
m ΒΔκά του λατομικού χώρου, με μέτριες κλίσεις (25 - 50%) και υψόμετρα που κυμαίνονται από το
Υ+250 m έως το Υ+151.
Διοικητικά η έκταση του λατομικού χώρου υπάγεται στην Τοπική Κοινότητα Ιουλίδος, Δημοτικής
Ενότητας Κέας, Δήμου Κέας, Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου, δασικά ελέγχεται από το
Δασονομείο Κέας και τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων. Αστυνομικά ελέγχεται από το Αστυνομικό Τμήμα
Κέας και δικαστικά υπάγεται στις δικαστικές αρχές των Κυκλάδων (Ειρηνοδικείο Κέας, Πρωτοδικείο
Σύρου, Εφετείο Ν. Αιγαίου). Τέλος ως προς τη λειτουργία του εποπτεύεται από το Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων/Επιθέωρηση Ν. Ελλάδος.
……………………………………………………………………………………………………..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ - ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέθοδος εκμετάλλευσης - εξόρυξης - επεξεργασίας
Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος σχιστολιθικών πλακών του παρόντος λατομείου σύμφωνα με τα
κοιτασματολογικά δεδομένα και τη μορφολογία του εδάφους γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων
ανοικτής εκσκαφής, με μέτωπα χαμηλού ύψους και με σειρά προχώρησης από πάνω προς τα κάτω κατά
τομείς και θα περιορισθεί αυτή, μεταξύ των απολύτων υψομέτρων Υ+240 και Υ+160, με εσωτερική
απόθεση των στείρων υλικών στο κενό της δημιουργούμενης κάθε φορά εκσκαφής και ειδικότερα στο
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δάπεδο (Υ+180) της τελικής βαθμίδας Β180, σε ένα ύψος 10 m, έτσι ώστε να εγκαταλειφθεί στην τελική
μορφή του χώρου μία μεγάλη επιφάνεια, στο υψόμετρο Υ+190.
Η εκμετάλλευση - εξόρυξη του κοιτάσματος σχιστολιθικών πλακών θα γίνει με την σταδιακή ανάπτυξη
οκτώ (8) βαθμίδων, μεγίστου ύψους 10 στην τελική μορφή του χώρου (στην πλήρη εκμετάλλευση του
κοιτάσματος), που θα είναι οι εξής:
Β230, Β220, Β210, Β200, Β190, Β180, Β170 και Β160.
Τα έργα υποδομής έχουν αναπτυχθεί από την ολιγόχρονη λειτουργία του λατομείου. Τόσο τα έργα
εσωτερικών και εξωτερικών προσπελάσεων, όσο και τα βασικά στοιχεία του λατομείου, όπως: πλατεία,
μέτωπα, σωροί στείρων υλικών κλπ, σε θέσεις και υψόμετρα που αναφέρονται στον Φάκελο της Μ.Π.Ε.
την οποία συνοδεύει το παρόν σχέδιο. Έτσι λοιπόν δεν θα χρειασθεί να αναπτυχθούν έργα υποδομής ή να
παραχθούν απόβλητα από διάνοιξη δρόμων, βαθμίδων κλπ, μιας κι οι εργασίες αυτές έχουν εκτελεσθεί.
Κατά την παραγωγική δε διαδικασία της εκμετάλλευσης - εξόρυξης - παραγωγής σχιστολιθικών πλακών
δεν απαιτούνται, δεν παράγονται ούτε διακινούνται τοξικές, εύφλεκτες ή επικίνδυνες ουσίες. Οι πρώτες
ύλες που χρησιμοποιούνται είναι το εξορυσσόμενο σχιστολιθικό πέτρωμα από το λατομείο, για παραγωγή
σχιστολιθικών πλακών και πετρών. Επίσης δεν απαιτείται νερό κατά την παραγωγική διαδικασία παρά
μόνο για βοηθητικές εργασίες, όπως για το κατάβρεγμα των δρόμων κυρίως του καλοκαιρινούς μήνες και
για τα ποτίσματα των μελλοντικών φυτεύσεων.
Δεν γίνεται κάποια επεξεργασία ή κατεργασία των εξορυσσομένων σχιστολιθικών πλακών και πετρών
εντός του λατομικού χώρου. Γίνεται μόνο μερική μορφοποίηση (γώνιασμα με σφύρες και σφήνες) των
πλακών και στοιβασία τους σε ξύλινες παλέτες, οι οποίες παλέτες τοποθετούνται στο δάπεδο της εκάστοτε
βαθμίδας. Κατόπιν αυτές φορτώνονται και απομακρύνονται από τον λατομικό χώρο, με προορισμό τους
τόπους κατανάλωσης ή συνεργαζόμενες μάντρες της ευρύτερης περιοχής της Κέας.
Σκοπός της εκμετάλλευσης του παρόντος κοιτάσματος σχιστολιθικών πλακών είναι η εξόρυξη αποθέματος
σχιστολιθικών πλακών και πετρών, με σκοπό την παραγωγή :
5.000 m3/χρόνο πλακών και πετρών.
Από την παραπάνω παραγωγή εκτιμάται ότι ποσότητα της τάξεως του 60% αντιστοιχεί σε παραγωγή
σχιστολιθικών πλακών διάφορων χρωματισμών (καφέ, μαύρη, γκρι, πράσινη) και η υπόλοιπη ποσότητα
του 40% αντιστοιχεί σε πέτρες και αγκωναράκια, διαφόρων διαστάσεων και μεγεθών.
…………………………………………………………………………………………………………..
ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του λατομείου δεν έχουν υπάρξει προβλήματα σε περιοίκους, καλλιέργειες
ή στην κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής, ούτε υπάρχουν σχετικές διαμαρτυρίες.

Χλωρίδα - Πανίδα
Οι επιπτώσεις στην χλωρίδα της άμεσης περιοχής περιορίζεται στην απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης
από τον χώρο του λατομείου και μόνο, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν επηρεαστεί κατά κανέναν τρόπο οι
παρακείμενες δασικές και γεωργικές εκτάσεις.
Η έκταση του λατομείου είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις περιβάλλουσες αυτού δασικές εκτάσεις, τα είδη
που έχουν θιγεί είναι πολύ κοινά και διαδεδομένα και οι απώλειες πληθυσμού στη ζώνη αποψίλωσης
θεωρούνται ασήμαντες, σε σχέση με τη συνολική τους εξάπλωση. Έτσι οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις της
δραστηριότητας στη βλάστηση της περιοχής μπορούν να θεωρηθούν απολύτως ανεκτές, χωρίς να
εγκυμονούν κινδύνους διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας.
Επειδή η βλάστηση που υπάρχει στη γύρωθεν από τη δραστηριότητα περιοχή, αποτελείται από θαμνώδεις
χορτολιβαδικές εκτάσεις, δεν υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στην εν λόγω χλωρίδα της περιοχής. Τα
σύνολα της χλωρίδας που θίχθηκαν δεν αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα της άγριας πανίδας με
αποτέλεσμα να μην θιγεί ούτε η πανίδα της περιοχής.
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Φυσιογνωμία της περιοχής
Ως προς τη φυσιογνωμία της περιοχής, δεν είχαμε ιδιαίτερες επιπτώσεις, αφού όπως έχει προαναφερθεί το
λατομείο δεν είναι ορατό από τους γύρω οικισμούς ούτε από τη θαλάσσια περιοχή πλησίον της
ακτογραμμής στα Α.ΝΑκά του χώρου.
Επίσης, δεν υπήρξαν δυσμενείς επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του
λατομείου, διότι δεν προκύπτουν αέριοι ρύποι κατά την παραγωγική διαδικασία, πλην της σκόνης που
εκλύεται σε ελάχιστες ποσότητες λόγω της φύσεως του υλικού και λόγω των ασθενών ανέμων που
επικρατούν στην περιοχή. Ο εκμεταλλευτής έχει φροντίσει για την αντιμετώπιση της εκλυόμενης σκόνης
στρώνοντας με 3Α όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς δρόμους και διαβρέχοντας ανελλιπώς
αυτούς με μισθωμένο βυτιοφόρο όχημα της Τοπικής Κοινότητας Ιουλίδας.

Επιπτώσεις στα ύδατα
Δεν παράγονται υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, δεν υφίστανται εντός του
λατομικού χώρου υπόγεια νερά ή υδροφόροι ορίζοντες στο εξεταζόμενο βάθος, καθώς επίσης ο υπό
μελέτη χώρος δεν οριοθετείται εντός ζώνης προστασίας οποιουδήποτε ρέματος. Έτσι τελικά μπορούμε να
πούμε πως δεν υπήρξαν δυσμενείς επιπτώσεις στα νερά από την έως σήμερα λειτουργία του.
Θόρυβος
Οι μικρής κλίμακας εκλυόμενοι θόρυβοι δε μπορούν να διαδοθούν πέραν των 250 μ. από τον υπό μελέτη
χώρο κι έτσι δεν υπήρξαν επιπτώσεις στην προστατευόμενη ορνιθοπανίδα της περιοχής NATURA 2000
“ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ” με κωδικό GR 4220011.
Όσον αφορά στις δονήσεις, θα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των ανατινάξεων ανά χρόνο
πυροδότησης 100 kgr εκρηκτικής ύλης και λόγω αυτού του γεγονότος οι δονήσεις είναι εντός των
επιτρεπόμενων ορίων (< 5 mm/sec) σε απόσταση > 500 μ. από τα όρια του λατομικού χώρου. Επίσης,
στην απόσταση αυτή δεν υπάρχουν κτίσματα ή άλλου είδους δραστηριότητες.
Συμπερασματικά λοιπόν, δεν έχουν υπάρξει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εξεταζόμενη
έως σήμερα δραστηριότητα. Οι όποιες επιπτώσεις ήταν αδιάφορες έως ευμενείς.”

Εισηγουμαστε την Ανανέωση και Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο Λατομείου Σχιστολιθικών πλακών
έκτασης 30.686,26 τ.μ. στη θέση “Λάρνα” Αγ. Συμεών Δ. Κέας
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την Ανανέωση τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο Λατομείου
Σχιστολιθικών πλακών έκτασης 30.686,26 τ.μ. στη θέση “Λάρνα” Αγ. Συμεών Δ. Κέας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 267/2018
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Θέμα 15ο: Ανταλλαγή ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του
Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 190 του
Ν.3463/06, η ανταλλαγή ακινήτων των Δήμων μπορεί να γίνει χωρίς δημοπρασία. Στη
περίπτωση αυτή, καθώς και στη περίπτωση της επιβάρυνσής τους με εμπράγματα
δικαιώματα, ακολουθούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του άρθρου 186 του ΔΚΚ.
Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.4 του Ν.3463/06: «Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία
εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο, σε άλλους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
για την εκτέλεση έργων του προγράμματός τους.»
Στο δήμο ανήκει κατά κυριότητα, μετά από δωρεά Νικολάου Αλεξάνδρου,
αγροτεμάχιο στη θέση Πλατυπόδες & Προβάτσα Ακρωτηρίου Οτζιά, συνολικής έκτασης
26.500,00 τ.μ.
Εισηγούμαστε θετικά για την ανταλλαγή:
Β.Δ. τμήματος έκτασης 2,9 στρεμμ. (που συνορεύει ΒΔ με ημιονική αγροτική οδό, ΒΑ με
ιδιοκτησία Κυριάκου Μαρούλη, με την υπόλοιπη έκταση του Δήμου Κέας και Ν.Α με
ιδιοκτησία Κυριάκου Μαρούλη) του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου του Δήμου Κέας, με
Ν.Α. τμήμα έκτασης 4,2 στρεμμ. (που συνορεύει Ανατολικά με αγροτική οδό, Νότια με
την Επαρχιακή Οδό Βουρκαρίου – Οτζιά και Βόρεια & Δυτικά με την υπόλοιπη έκταση
του ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας, Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη του Αντωνίου,
λόγω εγγύτητας στη γεώτρηση του Δήμου Κέας στη θέση «Κορασσανός».
Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ανταλλαγή του αγροτεμαχίου του
Δήμου Κέας, το οποίο βρίσκεται σε αρχαιολογική ζώνη Α, με το ακίνητο που ανήκει στις
κυρίες Μαρία, Θεοδοσία, Αικατερίνη Μαρούλη του Αντωνίου για τους εξής λόγους:
-Στον οικισμό του Βουρκαρίου, έναν από τους μεγαλύτερους οικισμούς του νησιού, ο
πληθυσμός του οποίο κατά τους θερινούς μήνες, υπερ-πολλαπλασιάζεται, αντιμετωπίζει τα
τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υδροδότησης.
-Ο οικισμός, αλλά και οι γύρω περιοχές (Μαύρου, Αγία Βαρβάρα, Κορασσανός κλπ.)
υδροδοτούνται από τη γεώτρηση του Δήμου στη θέση «Κορασσανος».
-Η ποιότητα του νερού είναι τέτοια που δεν ενδείκνυται για ανθρώπινη κατανάλωση,
βάσει της Υ.Α. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ.67322/ ΦΕΚ 3282Β’/19.9.2017, λόγω τιμών ηλεκτρικής
αγωγιμότητας – 25οC ύψους 9.510 με ανώτατο επιτρεπτό όριο ύψους 2.500.
-Επιπλέον, το εν λόγω νερό χρησιμοποιείται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, με ότι
αυτό συνεπάγεται και για τη κατάσταση των οικοσκευών
και επαγγελματικών σκευών.
Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας
επεξεργασίας υφάλμυρου ύδατος, με σκοπό την παροχή, επί 24ώρου βάσεως, νερού
κατάλληλου για οικιακή χρήση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
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Η ανωτέρω ανταλλαγή ακινήτων θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη λύση, δεδομένου ότι
στο σημείο που υπάρχει η εν λόγω γεώτρηση δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την
εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης, αλλά και της εγγύτητας του υπό ανταλλαγή
οικοπέδου με το σημείο της γεώτρησης.
Την αγοραία αξία των ακινήτων θα καθορίσει η επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 186
παρ.5 του Ν.3463/06, η οποία έχει συγκροτηθεί με την απόφαση 259/2017 (ΑΔΑ:
ΨΥ91ΩΕΔ-ΤΚΡ) του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία αποτελείται από τους:
 Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο ως Πρόεδρο, με
αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στέφανο Βρεττό
 Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Παούρη με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Νικόλαο Πολίτη
 Την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας, κα Δήμητρα Δεμένεγα
Επίσης για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή
σύστασης επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή Κοινότητα
απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών
Εκτιμητών, στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 ευρώ.
(άρθρο 186 παρ.6 Ν.3463/06, άρθρο 23 παρ.2 του Ν.2873/00 όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 31 παρ.12 του 2579/98).
Με την παρ.1 της υποπαρ. Γ.11 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α’)
καταργείται το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Σύμφωνα με την παρ.2 της υποπαρ.Γ.11 του
Ν.4152/13 όπου στην κείμενη νομοθεσία, αναφέρεται το Ειδικό Σώμα Ορκωτών
Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξής το σύνολο των πιστοποιημένων εκτιμητών του
Ν.4152/13.Σύμφωνα με την παρ.4 της υποπαρ.Γ.11 του Ν.4152/13 από την έναρξη ισχύος
του Ν.4152/2013 (ημερ.09.05.2013), το Σ.Ο.Ε. παύει να αναλαμβάνει νέες υποθέσεις
εκτιμήσεων. Συνεπώς από την έναρξη ισχύος του Ν.4152/2013 (ημερ. δημοσ. 09.05.2013)
οι εκτιμήσεις γίνονται από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει τη διερεύνηση της ανταλλαγής ΒΔ
τμήματος έκτασης 2,9 στρεμμ. του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση
Πλατυπόδες & Προβάτσα Ακρωτηρίου Οτζιά, με το Ν.Α. τμήμα έκτασης 4,2 στρεμμ.
ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας, Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη του Αντωνίου, που
βρίσκεται στη θέση Κορασσανός και συνορεύει που συνορεύει Ανατολικά με αγροτική
οδό, Νότια με την Επαρχιακή Οδό Βουρκαρίου – Οτζιά και Βόρεια & Δυτικά με την
υπόλοιπη έκταση του ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας, Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη
του Αντωνίου, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Η εκτίμηση, η καταμέτρηση, η σύνταξη σχετικής έκθεσης και ο προσδιορισμός του
τιμήματος των ακινήτων θα διεκπεραιωθούν από την Επιτροπή Εκτίμησης της υπ’ αρ.
259/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
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1)
2)
3)
4)
5)

τα άρθρα 186 και 190 του ΔΚΚ
την υποπαρ. Γ.11 του Ν.4152/13
την απόφαση 259/2017 (ΑΔΑ: ΨΥ91ΩΕΔ-ΤΚΡ)
την παραπάνω εισήγηση του Δημάρχου
Έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Αποφασίζει την έρευνα των επιμέρους όρων από την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων (ως
αναφέρεται παρακάτω) της ανταλλαγής, τμήματος έκτασης 2,9 στρεμμ. του δημοτικού
ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Πλατυπόδες & Προβάτσα Ακρωτηρίου Οτζιά, με το
Ν.Α. τμήμα έκτασης 4,2 στρεμμ. ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας, Θεοδοσίας και
Αικατερίνης Μαρούλη του Αντωνίου, που βρίσκεται στη θέση Κορασσανός και συνορεύει
που συνορεύει Ανατολικά με αγροτική οδό, Νότια με την Επαρχιακή Οδό Βουρκαρίου –
Οτζιά και Βόρεια & Δυτικά με την υπόλοιπη έκταση του ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας,
Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη του Αντωνίου για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισαγωγικό μέρος της απόφασης.
2) αναθέτει στην Επιτροπή Εκτίμησης της υπ’ αριθμ. 259/2017 (ΑΔΑ: ΨΥ91ΩΕΔ-ΤΚΡ)
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία αποτελείται από τους:
 Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο ως Πρόεδρο, με
αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στέφανο Βρεττό
 Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Παούρη με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Νικόλαο Πολίτη
 Την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας, κα Δήμητρα Δεμένεγα
την εκτίμηση, καταμέτρηση, σύνταξη σχετικής έκθεσης και τον προσδιορισμό του
τιμήματος των ακινήτων. Η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 268/2018
Θέμα 16ο: Έγκριση εντολής μετακίνησης 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, κ. Κων/νος Θώδος]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Θώδος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ό,τι, σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο
3 παρ. 3 του Ν. 2685/99 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση,
ο τόπος μετάβασης, ο σκοπός και το μέσο μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών
παραμονής εκτός έδρας αιρετών. Η απόφαση αυτή προηγείται της μετακίνησης, μπορεί
όμως σε κατεπείγουσες περιπτώσεις να εκδίδεται εκ των υστέρων.
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, μετέβη στη Σύρο (11/9/2018-13/9/2018)
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προκειμένου να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε υπηρεσίες για θέματα του Δήμου.
Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν την ακτοπλοϊκή και αεροπορική μετακίνηση, τη
διαμονή του και την ημερήσια αποζημίωση (άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9 του Ν. 4336/15)
και ανέρχονται στο ποσό των 210,76€. (Ακτοπλοϊκά: 11,00€, Αεροπορικά: 108,26,
Διαμονή:51,50€, Ημερήσια Αποζημίωση:40,00€).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, όπου
υπάρχει σχετική πίστωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου στη Σύρο
(11/09/2018-13/09/2018), στο πλαίσιο συναντήσεων με αρμόδιους φορείς σε υπηρεσίες
για υποθέσεις του Δήμου. Η δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 210,76€, θα βαρύνει τον
ΚΑ εξόδων 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 269/2018
Θέμα 17ο: Εξέταση αιτήματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου για
παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης σύμφωνα με το Ν.4512/2018. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την από 3731/15-102018 αίτησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, του αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου
ωραρίου κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνου, που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας
Κέας και Αγ.Νικολάου Κατωμεριάς Κέας αντίστοιχα, ζητά την παροχή επιδόματος σίτισης
και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017.
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε
εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι
νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ.
των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής
στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των
δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού
Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να
ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα
ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν
βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
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Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στον αιτούντα-δικαιούχο, για το
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας του, ήτοι την 8/10/2018
έως την 31 Δεκεμβρίου 2018 ποσό 400,00€ ενώ για το έτος 2019 η δαπάνη θ’ανέλθει στο
ποσό των 150,00€ μηνιαίως και μέχρι τη λήξη της θητείας του.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, όπου υπάρχει σχετική πίστωση, ποσό το οποίο ανέρχεται
στα 400,00€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το άρθρο 32 του Νόμου
4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του
Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018) και μετά από διαλογική συζήτηση και την εισήγηση του
Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτό το αίτημα του αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου κ.
Ναλμπάντη Κωνσταντίνου, που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας και
Αγ.Νικολάου Κατωμεριάς Κέας αντίστοιχα, για την κάλυψη της δαπάνης παροχής
επιδόματος σίτισης και στέγασης, για το χρονικό διάστημα παροχής της υπηρεσίας του,
και εγκρίνει την καταβολή ποσού 400,00€ για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
ανάληψης της υπηρεσίας του, ήτοι την 8/10/2018 έως την 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ για το
έτος 2019 η δαπάνη θ’ανέλθει στο ποσό των 150,00€ μηνιαίως και μέχρι τη λήξη της
θητείας του.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 270/2018
Θέμα 18ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και του Δήμου Κέας, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση οδού Κορησσίας-Ξύλων νήσου Κέας».
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ το συνημμένο
σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ και
του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου
«Συντήρηση οδού Κορησσίας-Ξύλων νήσου Κέας», με στόχο την βελτίωση της
βατότητας της οδού μεταξύ του οικισμού Κορησσία και της Παραλίας Ξύλα. Περιεχόμενο
του Έργου αποτελεί η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και η κατασκευή της
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υπόβασης του δρομολογίου του οικισμού από το χωριό Κορησσία έως την Παραλία Ξύλα
συνολικού μήκους 6,5 χιλιομέτρων.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση
και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου
«Συντήρηση οδού Κορησσίας-Ξύλων νήσου Κέας», μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ως κάτωθι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΡΗΣΙΑΣ – ΞΥΛΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ»
Στην Αθήνα, σήμερα την ………………….., ημέρα……………, και ώρα……….,
μεταξύ των παρακάτω
συμβαλλομένων:
1.
του Δήμου Kέας , ΑΦΜ 090116331, ΔΟΥ Κέας, που εδρεύει στην Ιουλίδα, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιωάννη Ευαγγέλου, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος με την
υπ΄ αριθμ. ……….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «Κύριος του Έργου»
και
2. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΑΦΜ 090153025, ΔΟΥ Ψυχικού, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού
Μεσογείων 227-231, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καμμένο,
αρμόδιο για την υπογραφή του παρόντος σύμφωνα με την περ.γ΄ του άρθρου 7 του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄134), ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «Φορέας Υλοποίησης του Έργου»
με βαση την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά:
1.
το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2.
το Νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
3.
To Nόμο 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄52).
4.
το Νόμο 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 8 αυτού.
5.
το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
και έχοντας υπόψη:
την υπ΄ αρ. …………..(ΑΔΑ:…………….) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας, περί έγκρισης
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά, τα ακόλουθα:

1.

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:
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α.
β.
γ.

Περιεχόμενα
Προοίμιο
Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης-Πρόγραμμα Εκτέλεσης
Έργου
δ.
Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου
ε.
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
στ.
Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου
ζ.
Προϋπολογισμός –Tρόπος Κάλυψης των Αναγκαίων Δαπανών
Λεπτομέρειες Καταβολής
η.
Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής
Σύμβασης
θ.
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
ι.
Αντισυμβατική Συμπεριφορά-Συνέπειες- Ρήτρες
ια.
Ειδικοί Όροι
ιβ.
Επίλυση Διαφορών
ιγ.
Τελικές Διατάξεις.

και

2.
Επίσης, περιλαμβάνει την Τεχνοοικονομική Έκθεση υπ΄ αριθμ.16/2018/Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας/Μονάδα Μελετών Κατασκευών/Τμήμα Μελετών-Κατασκευών, ως Παράρτημα «A», το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται στο πλαίσιο αξιοποίησης των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων των Ενόπλων
Δυνάμεων, επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και του Δημοσίου γενικότερα. Το αναλαμβανόμενο Έργο «Συντήρηση
Οδού Κορησσίας – Ξυλών Νήσου Κέας», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο»,
αποτελεί έργο τοπικού ενδιαφέροντος ενώ παράλληλα, το πραγματοποιούμενο Έργο θα εξυπηρετεί γενικότερους
σκοπούς Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα, με την παρούσα Σύμβαση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του
Νόμου 3852/2010 καθώς και του άρθρου 5 του 4407/2016, καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συμφωνίας των
συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται τα μέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της
συμφωνίας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1.
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων
μερών για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Συντήρηση Οδού Κορησσίας – Ξυλών Νήσου Κέας» για
λογαριασμό των Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
2.
Το πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης και για τους σκοπούς
αυτής, περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :
α.
Σύνταξη τεχνοοικονομικής έκθεσης και λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.
β.
Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης.
γ.
Τεχνικές Εργασίες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη τεχνοοικονομική έκθεση.
δ.
Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
ε.
Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.
3.
Το Έργο θα εκτελεσθεί, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνοοικονομική έκθεση από Μονάδα Μηχανικού
του Στρατού Ξηράς των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
Με την παρούσα σύμβαση επιδιώκεται η βελτίωση της βατότητας της οδού μεταξύ του οικισμού
Κορησσία και της Παραλίας Ξύλα. Το αναλαμβανόμενο Έργο αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της
περιοχής καθώς και στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς δύναται
να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση γενικότερων σκοπών Εθνικής Άμυνας.
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2.
Περιεχόμενο του Έργου αποτελεί η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και η κατασκευή της
υπόβασης του δρομολογίου του οικισμού από το χωριό Κορησσία έως την Παραλία Ξύλα συνολικού μήκους
6,5 χιλιομέτρων.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1.
Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
α.
Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον Φορέα Υλοποίησης στην
υλοποίηση των προβλεπομένων από τη σύμβαση και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια και πληροφόρηση στο
πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την υλοποίηση της σύμβασης.
β.
Να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις αρμοδιότητάς του για την εκτέλεση του
Έργου καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου απαιτείται.
γ.
Nα εξασφαλίσει, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνοοικονομική έκθεση και έως του ποσού των
είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (20.592,00 €) :
(1)
Διαμονή του εμπλεκόμενου προσωπικού.
(2)
Σίτιση του εμπλεκόμενου προσωπικού.
δ.
Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
ε.
Να λαμβάνει υπόψη τις Εισηγήσεις της ως άνω Επιτροπής.
στ.
Να μεριμνά για την ενημέρωση του Κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με
τον Φορέα Υλοποίησης.
ζ.
Την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρηση του Έργου, με δικές του δαπάνες και
ευθύνη, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.
2.
Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
α.
Να διεκπεραιώσει το Έργο κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και στο ευλόγως
αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των μέσων και του προσωπικού που διαθέτει.
β.
Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
γ.
Να λαμβάνει υπόψη Εισηγήσεις της ως άνω Επιτροπής.
δ.
Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη των εργασιών.
ε.
Να παραδώσει το Έργο στον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο θα εκτελεστεί σε περιοχές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κέας του Νομού
Κυκλάδων.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
1.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων και διακοσίων δεκατριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (150.213,91 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως προέκυψε από τη συνημμένη τεχνοοικονομική έκθεση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από:
α.
Το Δήμο Κέας, με το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ
(112.160,00 €). Ειδικότερα, για τα ποσά που αφορούν στην προμήθεια αδρανών υλικών (74.200,00 €) και στην
προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα (17.368,00 €) ο Κύριος του Έργου θα τα καταθέσει στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Η διάθεση του ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση δύο
ισόποσων παραβόλων από την αρμόδια ΔΟΥ Υπέρ Δημοσίου. Στη συνέχεια, τα πρωτότυπα παράβολα θα
υποβληθούν στη Μονάδα Μελετών Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μέσω
των οποίων θα ζητηθούν τα ποσά από το Υπουργείο Οικονομικών.
2.
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β.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ
και ενενήντα ενός λεπτών (38.053,91 €), από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
3.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ως προς τον προϋπολογισμό επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
καθορίζονται στην τεχνοοικονομική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
2.
Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ως χρόνος λήξης
ορίζεται η ολοκλήρωση του Έργου και η παράδοσή του στον Κύριο του Έργου από τον Φορέα Υλοποίησης.
3.
Ο καθαρός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου προσδιορίζεται σε τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών του
αντικειμένου της σύμβασης, συστήνεται συλλογικό όργανο παρακολούθησης, με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου (ΚΕΠΕ)», με έδρα το Δήμο Κέας. Η ΚΕΠΕ αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως
εξής:
α.
Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Κωνσταντίνος Στροπωνιάτης, ΜΟ.Μ.ΚΑ., ως πρόεδρος, με
αναπληρωτή του τον Αντιπλοίαρχο Μηχανικού Στυλιανό Πετράκη.
β.
Ταγματάρχης Μηχανικού Νικόλαος Καραγιάννης, με αναπληρωτή του τον Μόνιμo Υπάλληλο
Αυγουστή Κονδύλη, ΜΟ.Μ.ΚΑ. και
γ.
Αντιδήμαρχος Κέας, κ. Ιωάννη Καβαλιέρο, με τον εκάστοτε αντικαταστάτη, ως μέλη.
2.
Αντικείμενο της ΚΕΠΕ είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας, η υποβοήθηση
της υλοποίησης του αντικειμένου της, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με
την ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγηση για την παράτασης
της χρονικής διάρκειας της σύμβασης και την αύξηση του οικονομικού ή φυσικού αντικειμένου της.
3.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, όταν προκύπτουν θέματα αρμοδιότητάς της , σύμφωνα
με το άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσης και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν όλους τους
συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
ή μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής ή των γενικών
διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην πορεία του έργου, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και αξίωσης κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του. Ο υπολογισμός ζημίας
βασίζεται στο προϋπολογιζόμενο κόστος όλων των κατηγοριών δαπάνης του έργου αναγόμενο ανά ημέρα.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου ευθύνεται έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων του.
2.
Ο Κύριος του Έργου είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, σχετιζομένων είτε
με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη λήψη όλων των κατά νόμο
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων είτε για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση κατά την οποία
τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του ΥΠΕΘΑ και αυτό υποχρεωθεί να καταβάλει ποσά για την ως άνω
αιτία, αυτό δύναται να τα αναζητήσει αναγωγικά από τον Κύριο του Έργου.
3.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Κύριος του Έργου
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
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του Φορέα Υλοποίησης, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης,
επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
2.
Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους της παρούσας ή η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.
3.
Η παράβαση κάποιου από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη
παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε είδους ζημία του.
4.
Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η ΚΕΠΕ διαπιστώνει την τήρηση όλων των όρων της
προγραμματικής σύμβασης και υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου μεταξύ του Κυρίου
του Έργου και του Φορέα Υλοποίησης.
5.
Τα ανωτέρω συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και σε πίστωσή
τους συντάσσεται το παρόν, το οποίο διαβάζεται και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε
συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ιωάννης Ευαγγέλου
Δήμαρχος Κέας

Παναγιώτης Καμμένος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 271/2018
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Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Θώδος

Τα μέλη
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
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14. Σώζα Μουζάκη

15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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