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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 17
η
 Δεκεμβρίου 2018 

 

Σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην 

Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 4646/13-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 

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

διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

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

παρόντα 9 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

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

  

 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
  

  

 

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

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

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει. 

 

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

των πρακτικών. 

 

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

26
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17/12/2018 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4646/13-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστικών εισφορών 

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

Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 3
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Δ΄ κατανομή). [Εισηγήτρια: Πρόεδρος  

ΔΕΠ κα Ελ. Μορφωνιού] 

Θέμα 4
ο
: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, ως δικαιούχων αποζημίωσης, για τη              

συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και  προσδιορισμός ύψους 

καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του 

Ν.4483/2017. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 5
ο
: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθ.107, Ν.4483/2017), έτους 2018, με την ειδικότητα 

του ΔΕ Υδραυλικού. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 6
ο
: 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 7
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας Υγρών Καυσίμων». [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 8ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης παροχής υπηρεσίας τεχνικού υποστήριξης της 

παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 9
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας φωτεινών σηματοδοτών” , ως μέρος 

της “«Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων 

χώρων» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 10
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας πυροσβεστικών στολών εθελοντών 

πυροσβεστών”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 11
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας έντυπου τουριστικού υλικού του 

Δήμου για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 12
ο
:  Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του 

Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 13
ο
: Συμμετοχή Δήμου Κέας στις διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το έτος 2019. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 14
ο
: Αποδοχή και έγκριση τροποποιημένων μελετών για την Πράξη: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 15
ο
: Ονομασία δρόμων του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

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

συμπληρωματική δαπάνη στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος] 
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Θέμα: Χαρακτηρισμός θεμάτων, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως 

κατεπείγοντα, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος αναφέρει ότι: 

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

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

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

και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει 

δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του 

δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι 

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

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

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

απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

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

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής: 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστικών εισφορών 

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

Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 3
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Δ΄ κατανομή). [Εισηγήτρια: Πρόεδρος  

ΔΕΠ κα Ελ. Μορφωνιού] 

Θέμα 4
ο
: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, ως δικαιούχων αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους 

στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και  προσδιορισμός ύψους καταβαλλόμενης 

αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017. 
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 5
ο
: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθ.107, Ν.4483/2017), έτους 2018, με την ειδικότητα 

του ΔΕ Υδραυλικού. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 6
ο
: 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 7
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας Υγρών Καυσίμων». [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 8ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης παροχής υπηρεσίας τεχνικού υποστήριξης της 

παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 9
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας φωτεινών σηματοδοτών” , ως μέρος 

της “«Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων 

χώρων» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 10
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας πυροσβεστικών στολών εθελοντών 

πυροσβεστών”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 11
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας έντυπου τουριστικού υλικού του 

Δήμου για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 12
ο
:  Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του 
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Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 13
ο
: Συμμετοχή Δήμου Κέας στις διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το έτος 2019. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 14
ο
: Αποδοχή και έγκριση τροποποιημένων μελετών για την Πράξη: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 15
ο
: Ονομασία δρόμων του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

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

συμπληρωματική δαπάνη στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος] 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα (1) ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται ότι είναι κατεπείγον να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα και είναι το εξής: 

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 

«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων 

της χώρας» 

 

Το  θέμα, πρέπει να συζητηθεί, διότι η έγκριση της χρηματοδότησης έγινε πολύ πρόσφατα, 

μας γνωστοποιήθηκε την 14/12 και πρέπει να γίνει η αποδοχή άμεσα ώστε να γίνει εγκαίρως η 

εγγραφή της πίστωσης στον προϋπολογισμό του 2019, καθόσον δεν προβλέπεται να γίνει άλλη 

συνεδρίαση του ΔΣ εντός του 2018. Εισηγούμαι την εκτός ημερησίας συζήτηση του εν λόγω 

θέματος.   

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/10 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συζήτηση του θέματος: 

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 

«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων 

της χώρας»» 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθούν με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό.: 295/2018 

 

 

 

 

 

 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
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Θέμα: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

για την «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 

των δήμων της χώρας».  

 

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

εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα –κατόπιν της 295/2018 ομόφωνης 

απόφασης-αναφέρει ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ 72871/10-12-2018 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών (7ΔΘ3465ΧΘ7-0ΛΩ) με θέμα «Ένταξη Πράξης του Δήμου Κέας 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – 

Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και 

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

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

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο «Έργα και επενδυτικές 

δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των 

δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € 

(ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ8-ΥΣ5).  

2.   Το υπ’ αριθμ. 2825/13-6-2018 αίτημα ένταξης του Δήμου Κέας και το υπ. 

       αριθμ. 4197/ 14-11-2018 έγγραφο του. 

 

Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για  

1. Να αποδεχθεί το ποσό των 202.000,00€ από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 0552 

2017ΣΕ0550010 

2. Την εγγραφή του ποσού 202.000,00€ στον ΚΑ εσόδων 1322.0008 ο.ε 2019 με τίτλο 

«Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» κατά την κατάρτιση του Π/Υ 

3.  Να εγκρίνει την κάλυψη χρηματοδότησης από ιδίους πόρους του Δήμου για το  επιπλέον 

ποσό των 50.552,66€  που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προμήθεια – 

Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας». 

 

    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 202.000,00€ από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 0552 

2017ΣΕ0550010 

2. Την εγγραφή του ποσού 202.000,00€ στον ΚΑ εσόδων 1322.0008 ο.ε 2019 με τίτλο 

«Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» κατά την κατάρτιση του Π/Υ 

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

ποσό των 50.552,66€  που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προμήθεια – 

Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας». 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό.: 296/2018 
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Θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Κέας.  

 

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

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79 του 

Ν. 4172/2013 για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται 

μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. 

Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται οι 

διαδικασίες σύνταξης και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 3/2018  απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κέας, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Βάσει αυτών, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2019, έχει διαμορφωθεί ως 

εξής: 

Προϋπολογιζόμενο κόστος έργων 612.057,15€ εκ των οποίων  

24.800,00€ από Ίδιους Πόρους 

367.911,15€ από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και 35.346,00 € από ΣΑΤΑ 2019 

99.000,00€ από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

85.000,00€ από Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 

Προϋπολογιζόμενο κόστος μελετών 217.690,51 €  

42.674,39 € από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και 74.814,00€ από ΣΑΤΑ 2019 

19.002,12 € από ΘΗΣΕΑ 

81.200,00€ από ΠΔΕ 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η κα Βελισσαροπούλου λέει ότι, και το φετινό τεχνικό πρόγραμμα είναι φτωχό σε έργα 

και ότι δεν κλήθηκαν τα τοπικά να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Για το λόγο αυτό οι κ.κ. 

Βελισσαροπούλου, Μουζάκης, Δεμένεγα και Τζουβάρας ψηφίζουν ΚΑΤΑ 

 

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

παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν. 3463/06), την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την 

εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Με 5 ψήφους “ΥΠΕΡ” και  4 ψήφους “ΚΑΤΑ”) 
 

Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 του Δήμου Κέας, όπως αυτό επισυνάπτεται 

στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  297/2018 
 

 

Θέμα 2
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστικών 

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

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''.  
 

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

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, 

έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4747/23.01.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΠΧ4691Ω2-ΚΕ0) έγγραφο του 

ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του συνόλου των ασφαλιστικών 

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

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

επιχορήγηση ύψους 1.984,03 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των 

απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω του Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς''. 

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

2018: Κ.Α 15.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού'' ποσό 1.984,03 €. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

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

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

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των 

υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

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

κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2018: Κ.Α 15.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού'' ποσό 1.984,03 €. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  298/2018 
 

 

Θέμα 3
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 

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

Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 

ότι σύμφωνα με:  

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

Δήμων», 

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

εκπαίδευσης» και 

3. Το υπ’ αριθμ. 133316/07.12.2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 70753/05.12.2018 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α:6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ), κατανέμεται στο Δήμο 

μας το ποσό των 10.420,00€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 

του Δήμου Κέας έτους 2018. 

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

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

επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 10.404,37€. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

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

του προϋπολογισμού του έτους 2018 

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

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

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

έτους 2018 με Κ.Α. 00.6711.0005 

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

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10/2018 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 (Δ΄ κατανομή) 

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

σχολείων (Δ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Δ΄ κατανομή) 

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

διατάξεις και την εισήγηση της κας Μορφωνιού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

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

έτους 2018. 

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

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

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

2018 με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής: 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

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

σχολείων (Δ΄ κατανομή) 

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

σχολείων (Δ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Δ΄ κατανομή) 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  299/2018 

 

 

Θέμα 4
ο
: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, ως δικαιούχων αποζημίωσης, για τη              

συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και  προσδιορισμός 

ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 3 του 

άρθρου 33 του Ν.4483/2017.  
 

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

εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 

2. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017. 

3. Tην ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β') «Εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017 – Λεπτομέρειες καταβολής 

αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, 

4. Τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που κατατέθησαν στην υπηρεσία, 

5. Χάρτη χιλιομετρικής απόστασης. 

α) εισηγούμαστε τη καταβολή αποζημίωσης στους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους: 
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Για το έτος 2017 

Δεμένεγα Βασιλική, Θώδος Κων/νος, Παούρης Νικόλαος,Πατητής Γεώργιος, Πολίτης 

Νικόλαος,Τζουβάρας Ελευθέριος, Βρέτταρος Βασίλειος,  

Για το έτος 2018 

Δεμένεγα Βασιλική, Παούρης Νικόλαος, Πατητής Γεώργιος ,Πολίτης Νικόλαος, Τζουβάρας 

Ελευθέριος, Βρέτταρος Βασίλειος. 

 

β) Προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στο ποσό των 18,69€ 

ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις συνεδριάσεις μηνιαίως. Από το ποσό που θα 

καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Το ύψος της 

αποζημίωσης δε δύναται να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου 

Αθηναίων. Κάθε τροποποίηση του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με νέα απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο. 

 

γ) Η αποζημίωση στους δικαιούχους θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο. 

 

Διευκρινίζεται ότι η ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β'), 

ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 

4483/2017 (Α'107/31.07.2017). 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπ’όψη τα ανωτέρω και αφού 

άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α) Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης, για 

τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 

βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας τους και τους χάρτες χιλιομετρικής απόστασης που 

κατετέθησαν στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι: 

 

Για το έτος 2017 

Δεμένεγα Βασιλική, Θώδος Κων/νος, Παούρης Νικόλαος,Πατητής Γεώργιος, Πολίτης 

Νικόλαος,Τζουβάρας Ελευθέριος, Βρέτταρος Βασίλειος,  
 

Για το έτος 2018 

Δεμένεγα Βασιλική, Παούρης Νικόλαος, Πατητής Γεώργιος ,Πολίτης Νικόλαος, 

Τζουβάρας Ελευθέριος, Βρέτταρος Βασίλειος. 
 

β) Προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στο ποσό των 18,69€ 

ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις συνεδριάσεις μηνιαίως. Από το ποσό που θα 

καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Το ύψος της 
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αποζημίωσης δε δύναται να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου 

Αθηναίων. Κάθε τροποποίηση του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με νέα απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο. 

 

γ) Η αποζημίωση στους δικαιούχους θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο. 

 

Διευκρινίζεται ότι η ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β'), 

ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 

4483/2017 (Α'107/31.07.2017). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  300/2018 
 

 

 

Θέμα 5
ο
: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθ.107, Ν.4483/2017), έτους 

2018, με την ειδικότητα του ΔΕ Υδραυλικού.  
 

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

εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Οι φορείς μπορού να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, 

παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς 

και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα 

με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του 

Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου φορέα 

εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 

ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι 

εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 

37 του Ν.3986/2011.  

Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και 

αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του 

Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3 

του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α), και με το άρθρο πρώτο 

περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 

μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε 

σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) 
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επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που 

εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και 

συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η 

μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου 

χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.» 

Στην εγκύκλιο Υπ.Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 

επισημαίνεται ότι για τα επόμενα έτη αν και δεν έχει θεσπιστεί αντίστοιχη νομοθετική 

ρύθμιση με την προαναφερόμενη για τον κατ'έτος περιορισμό των προσλήψεων 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 

μίσθωσης έργου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δεδομένου όμως ότι οι ανωτέρω 

περιορισμοί θεσπίστηκαν ως απαραίτητο δημοσιονομικό μέτρο για την περιστολή των 

κρατικών δαπανών και αφού η προσπάθεια που καταβάλλεται για την ορθή και ασφαλή 

διαχείριση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας συνεχίζεται, κρίνεται απαραίτητο 

ο αριθμός των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018 να διατηρηθεί στα 

ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 

Ως εκ τούτου καλούνται οι Υπηρεσίες, κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών τους, ο 

αριθμός των αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα 

περιλαμβάνεται στο αίτημά τους προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το 

έτος 2018 να μην υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν 

κατά το προηγούμενο έτος. 

Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

σύναψης συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς 

της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 

33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι 

εξής: 

1. -για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  

2. -για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από 

ιδίους πόρους 

3. -για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,  

4. -για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 
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Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' 

και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών. 

5. Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί 

είναι: 

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ) 

•Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι 

συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο 

ένατο παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 

4325/2015).  

Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την 

Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά 

των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο 

ΑΣΕΠ προκειμένου για συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να προωθηθούν για 

έγκριση.  

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. 

3449/05.02.2018 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, 

λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να 

υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2018, στην οικεία 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του 

ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017). 

Στο Δήμος Κέας κρίνεται αναγκαία, η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, με την ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικού. 

Στην υπηρεσία ύδρευσης υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος που καλείτε να καλύψει τις 

ανάγκες όλων των δικτύων ύδρευσης σε όλους του υδροδοτούμενους οικισμούς του Δήμου 

Κέας. Πράγμα που καθιστά ανθρωπίνως αδύνατον να μπορεί να γίνεται η καταμέτρηση των 

υδρομέτρων, η επίβλεψη και συντήρηση των δικτύων και τέλος η αποκατάσταση βλαβών 

που προκύπτουν. 

Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018 

του σκέλους των εξόδων του Δήμου, Κ.Α. 25.6041 και Κ.Α. 25.6054 στους οποίους υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση και έχει προϋπολογισθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2019.  

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να 

δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της αιτούμενης πρόσληψης.» 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

1. -το άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του 

4483/17 

2. -την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο 

περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 

3. -τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  
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4. -την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 

5. -τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015  

6. -την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 

όπως ισχύουν) 

7. -τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

8. -τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 5015/Β/12.11.2018)  

9. -την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 3449/05.02.2018 

10. -την εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 

11. -τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2018 

(βεβαίωση αριθ. 4568/7.12.2018 της οικονομικής υπηρεσίας)  

12. -την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2018, καθώς και τους 

σχετικούς πίνακες προγραμματισμού έτους 2018 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών 

υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο γραφείο ύδρευσης-αποχέτευσης του 

Αυτοτελούς τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου μας, για την 

εξής ειδικότητα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 

Γραφείο Ύδρευσης- Αποχέτευσης 

- Έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Υδραυλικό για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών (8 

μηνών). 

Β. Βεβαιώνει ότι: 

Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018 του 

σκέλους των εξόδων του Δήμου και έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στο προϋπολογισμό 

έτους 2019. 

Κ.Α. 25.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 

Κ.Α. 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να 

δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  301/2018 
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Θέμα 6
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

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

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

εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 

4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» και 

την παράγραφο 5 αναφέρεται ότι: «Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και 

στον ανάδοχο».  

Επίσης στη παράγραφο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι: «Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

πρωτοκόλλου και δε ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια».  

Ζητείται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τα πιο κάτω 

πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών: 

1. Το από 5/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις σε δικαιούχους αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης του δρόμου που οδηγεί στον ΧΥΤΑ Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

744/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Ζωγόπουλο Παναγιώτη, έναντι 

συνολικού ποσού 1.365,00 €. 

2. Το από 21/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Χειρισμός διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER 

και την απόδοση δημοτικών τελών στον Δήμο Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 189/2018 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής, από τον ανάδοχο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο-

Δικηγόρο Αθηνών και Παρ΄Αρείω Πάγω, έναντι συνολικού ποσού 248,00 €. 

3. Το από 11/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Έκδοση πιστοποιητικού βαρών από το Υποθηκοφυλακείο Κέας επί των ακινήτων 

του Πατηνιώτη Νικολάου”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 829/2018 απόφαση Δημάρχου, από 

την ανάδοχο κ. Μάρθα Παούρη, έναντι συνολικού ποσού 115,00 €. 

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

εργασία “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την συντήρηση σχολικών κτηρίων και 

αύλειων χώρων – Επισκευή και συντήρηση wc σχολικών κτηρίων”, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 751/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Γ. Πορίχης-Γ. Πούλης 

Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 7.750,00 €. 

5. Το από 7/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Πραγματοποίησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα <<Οι νέοι δημοσιονομικοί 

έλεγχοι από το Ελεγκτικό συνέδριο & τη ΓΔΔΕ (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες 

προσαρμογής από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων γενικής κυβέρνησης (Δήμων και 

ΝΠΔΔ του δημόσιου τομέα)>>”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 788/2018 απόφαση Δημάρχου, 

από την ανάδοχο εταιρεία Σ.Καραγιλάνης Μον. ΕΠΕ, έναντι συνολικού ποσού 200,00 €. 
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6. Το από 7/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ.4469/3-12-18 περίληψης 

διακήρυξης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου 

Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 818/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο 

εταιρεία Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 65,10 €. 

7. Το από 7/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών με αντικείμενο την αναγνώριση δικαιούχου απολήψεως αποζημιώσεως εξ 

απαλλοτριώσεως για τη δημιουργία ΧΥΤΑ”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 283/2018 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής, από την ανάδοχο δικηγορική εταιρεία Ευάγγελου 

Χατζηγιαννάκη, έναντι συνολικού ποσού 436,48 €. 

8. Το από 12/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης του νέου δημοτικού σφαγείου, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 479/2017 απόφαση του Δημάρχου, από την ανάδοχο δικηγορική 

εταιρεία ENGCO Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΙΑ Ε.Ε., 

έναντι συνολικού ποσού 533,20 €. 

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:  302/2018 

 

 

Θέμα 7
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας Υγρών Καυσίμων».  

 

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

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

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

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

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

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

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016.” 

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

ολοκληρωθεί το φυσικό -οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως 

προβλεπόταν, η ανάδοχος εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 

3024/24.08.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η ανάδοχος 

εταιρεία αναφέρει ότι “λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της από 

30/8/2017 μεταξύ μας σύμβασης προμήθειας καυσίμων, αιτούμαστε τη χορήγηση 

παράτασης της σύμβασης, έως 20/12/2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγηθήκαμε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως 20-12-2018.  Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
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υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την 

εισήγηση του Δημάρχου, ενέκρινε  την παράταση της σύμβασης προμήθειας υγρών 

καυσίμων από την ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ έως 20 Δεκεμβρίου 2018 λόγω μη εξάντλησης του 

οικονομικού αντικειμένου της ως συνέπεια της καθημερινής διακύμανσης στην τιμή 

πώλησης των καυσίμων. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 233/2018. 

3.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης (20/12/2018) και δεν είχε 

ολοκληρωθεί το φυσικό -οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως 

προβλεπόταν, η ανάδοχος εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 

4598/11.12.2018 αίτημα παράτασης. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι 

“λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της από 30/8/2017 μεταξύ μας 

σύμβασης προμήθειας καυσίμων, αιτούμαστε τη χορήγηση παράτασης της σύμβασης, έως 

31/12/2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως 31-12-2018.   

 

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

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

του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων από την ΣΕΡΒΟΣ 

ΙΚΕ έως 31 Δεκεμβρίου 2018 λόγω του ότι υπάρχει καθημερινή διακύμανση στην τιμή 

πώλησης των καυσίμων και είναι αδύνατο να προβλεφθεί η ημερομηνία εξάντλησης του 

οικονομικού αντικειμένου μίας Σύμβασης προμήθειας καυσίμων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  303/2018 

 

 

Θέμα 8ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης παροχής υπηρεσίας τεχνικού υποστήριξης της 

παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας.  
 

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

εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 532/2018 

απόφαση έγκρισης Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών 

προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Τεχνικού υποστήριξης 

της παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας” και την υπ' αριθμ. 

533/2018 απόφαση απευθείας ανάθεσης Δημάρχου, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία 

ENGCO Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ &ΣΙΑ Ε.Ε, στην οποία 

ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως τις 12/12/2018. 

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

αντικείμενο της υπηρεσίας «Τεχνικού υποστήριξης της παρακολούθησης της λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας», όπως προβλεπόταν στην προαναφερθείσα απόφαση, εφ’όσον η 

έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ προσδιορίζεται στις αρχές Απριλίου 2019, η 

ανάδοχος εταιρεία  ENGCO Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ &ΣΙΑ 
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Ε.Ε. υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ. αριθμ. Πρωτ. 4532-04/12/2018 αίτημα παράτασης 

εκτέλεσης εργασιών. 

 Στο αίτημά της η ανάδοχος εταιρεία  ENGCO Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναφέρει: “Σε συνέχεια της υπ.αριθμ. 3302-13/09/2018 

σύμβαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας του ανωτέρω θέματος, παρακαλεί για τη 

χορήγηση χρονικής παράτασης 6 μηνών της υλοποίησης της υπηρεσίας “Αναλυτική 

ενημέρωση του δήμου για τον εσωτερικό έλεγχο λειτουργίας και ασφάλειας του ΧΥΤΑ”, 

λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων κατασκευής του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης 

για έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι 12/06/2019 έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 

χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της σύμβασης. 

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

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

εισήγηση του Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας “Τεχνικού 

υποστήριξης της παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας”, έως της 

ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και όχι πέραν της 12/06/2019 χωρίς αλλαγή 

των οικονομικών όρων της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 304/2018 
 

 

Θέμα 9
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας φωτεινών σηματοδοτών” , 

ως μέρος της “«Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την συντήρηση σχολικών 

κτηρίων και αύλειων χώρων» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.  
 

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

εισηγούμενος το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 730/2018 

απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθ.πρωτ. 

3961- 30/10/2018 μελέτης με την οποία έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης,  από τον 

προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών και την 

υπ' αριθ. 751/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου ανάδοχος κατέστη η εταιρία «εταιρία 

RAMOS A.E.». 

Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (31/12/2018) κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία μας αίτημα υπ’ αρ. πρωτ. 4567-07/12/2018 του αναδόχου, μέσω του οποίου η 

ανάδοχος εταιρεία «RAMOS A.E.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης της υπ’αριθ. 751/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας φωτεινών 

σηματοδοτών, έως τις 20/02/2019 λόγω του ότι τα προς προμήθεια είδη (φωτεινοί 

σηματοδότες) είναι εισαγόμενα και ο εκτελωνισμός αυτών αναστέλλεται λόγω της περιόδου 

των διακοπών των Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς.  

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

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

του Δημάρχου,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας φωτεινών 

σηματοδοτών” από την εταιρεία  «RAMOS A.E.» έως  20/02/2019. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 305/2018 
 

 

Θέμα 10
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας πυροσβεστικών στολών 

εθελοντών πυροσβεστών”.  
 

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

εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 583/2018 

απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθ.πρωτ. 

3155-03/09/2018 μελέτης με την οποία έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης,  από τον 

προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2018  για την “Προμήθεια πυροσβεστικών στολών 

εθελοντών πυροσβεστών” και την υπ' αριθ. 591/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου 

ανάδοχος κατέστη η εταιρία « RAMOS A.E.» με αρ.πρωτ. σύμβαση 3264-10/09/2018. 

Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (31/12/2018) κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία μας αίτημα υπ’ αρ. πρωτ. 4650-13/12/2018 του αναδόχου, μέσω του οποίου η 

ανάδοχος εταιρεία «RAMOS A.E.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης της υπ’αριθ. 3264-10/09/2018 Σύμβαση της προμήθειας πυροσβεστικών στολών, 

έως τις 01/04/2019 λόγω του ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η παράδοση μίας εκ των προς 

προμήθεια στολών. 

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

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

του Δημάρχου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας πυροσβεστικών στολών 

εθελοντών πυροσβεστών” από την εταιρεία  «RAMOS A.E.» έως  01/04/2019. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 306/2018 
 

 

 

Θέμα 11
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας έντυπου τουριστικού 

υλικού του Δήμου για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις”.  
 

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

εισηγούμενος το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 777/2018 
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απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθ.πρωτ. 

4288-20/11/2018 μελέτης με την οποία έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης,  από τον 

προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια έντυπου τουριστικού υλικού του 

Δήμου για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και την υπ' αριθ. 782/2018 Απόφαση Ανάθεσης 

Δημάρχου ανάδοχος κατέστη η εταιρία «εταιρία RAMOS A.E.» με αρ.πρωτ. σύμβαση 

4335-22/11/2018. 
Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (22/12/2018) κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία μας αίτημα υπ’ αρ. πρωτ. 4651-13/12/2018 του αναδόχου, μέσω του οποίου η 

ανάδοχος εταιρεία «RAMOS A.E.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης της υπ’αριθ. 782/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας έντυπου 

τουριστικού υλικού του Δήμου για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, έως τις 23/01/2019 

λόγω του ότι η πρώτη ύλη για την εκτύπωση των προς προμήθεια τουριστικών εντύπων δεν 

είναι διαθέσιμη.  

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

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

του Δημάρχου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας έντυπου τουριστικού 

υλικού του Δήμου για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις” από την εταιρεία  «RAMOS 

A.E.» έως  23/01/2019. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 307/2018 
 

 

Θέμα 12
ο
:  Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό 

λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας.  
 

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, στις 3/12/2018  

υπογράφηκε μια νέα  σύμβαση  σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ της παροχής 50029889-01 

ΦΟΠ  στη θέση Βουρκάρι Κέας. 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της ένταξης της παροχής αυτής 

στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας   

 

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

παραπάνω, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 50029889-01 ΦΟΠ  στη 

θέση Βουρκάρι, στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 308/2018 
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Θέμα 13
ο
: Συμμετοχή Δήμου Κέας στις διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το έτος 

2019.  
                                         

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

το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε ότι, το τμήμα Τουρισμού Κυκλάδων με 

έγγραφό του, μας ενημέρωσε για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε διεθνείς 

τουριστικές  εκθέσεις για το έτος 2019, όπως περιγράφονται ακολούθως: 

   
    

ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΥΤΡΕΧΤΗ  VAKANTIEBEURS 2019 09-13/01/2019 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΕΛΣΙΝΚΙ ΜΑΤΚΑ 2019  18-20/01/2019 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΒΟΟΤ 19-27/01/2019 

ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  SALON DES VACANCES 07-10/02/2019 

ΙΤΑΛΙΑ ΜΙΛΑΝΟ ΒΙΤ 10-12/02/2019 

ΙΣΡΑΗΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ  ΙΜΤΜ 12-13/02/2019 

ΣΕΡΒΙΑ  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΙFT 21-24/02/2019 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΙΤΒ 2019 06-10/03/2019 

ΡΩΣΙΑ ΜΟΣΧΑ ΜΙΤΤ 2019 12-14/03/2019 

ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙ SALON MONDIAL DU 

TOURISME 

14-17/03/2019 

Η.Π.Α. ΜΑΪΑΜΙ  SEATRADE CRUISE GLOBAL 08-11/04/2019 

ΗΝΩΜΕΝΑ 

ΑΡΑΒΙΚΑ 

ΕΜΙΡΑΤΑ  

ΝΤΟΥΜΠΑΙ  ARABIAN TRAVEL MARKET  28/04 – 01/05/2019 

ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ  GREEK TRAVEL SHOW ΜΑΙΟΣ 2019  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ  TOUR NATUR 06-08/08/2019 
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ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΛΟΝΔΙΝΟ WTM 2019 04-06/11/2019 

ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ PHILOXENIA  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ  ERGO MARATHON EXPO ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ  ATHENS INTERNATIONAL 

TOURISM EXPO 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2019 

ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ  GRECKA PANORAMA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2019 

Ο Δήμος Κέας με την υπ’αριθμ. 186/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ενέκρινε την συμμετοχή του στις Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις «Tour Natur» (Γερμανία),  

Athens International Tourism Expο  για το 2018, και “New York Times Travel Show” Νέα 

Υόρκη, “ BOOT 2019” (Γερμανία), «BIT» (Μιλάνο), «Salon Mondial du Tourisme» (Παρίσι) 

για το 2019, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Επαγγελματιών & Τουρισtικών 

Καταλυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της Κέας. 

Κατόπιν της ανωτέρω προσκλήσεως ο Δήμος Κέας προτίθεται να συμμετάσχει και στις  

Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις «Tour Natur (6-8/8/2019 Γερμανία) και Athens 

International Tourism Expο (Αθήνα,Δεκέμβριος 2019) . 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στις 

Διεθνείς και   Ελληνικές Εκθέσεις «Tour Natur» (6-8/8/2019 Γερμανία) και Athens 

International Tourism Expο  (Αθήνα, Δεκέμβριος 2019)  

 

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

έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την εισήγηση του Δημάρχου και το άρθρο 158, 

παρ. 3 περ.α Ν. 3463/2006. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στις  Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις «Tour 

Natur»(6-8/8/2019 Γερμανία) και Athens International Tourism Expο  (Αθήνα, Δεκέμβριος 

2019) . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 309/2018 
 

 

 

Θέμα 14
ο
: Αποδοχή και έγκριση τροποποιημένων μελετών για την Πράξη: 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ».  
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Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 14
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθ.153/2018 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας ενέκρινε ομόφωνα : 

-τη με αρ.πρωτ. 2040/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών 

Δήμου Κέας” 

-τη με αρ.πρωτ. 2041/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών 

Δήμου Κέας” 

-τη με αρ.πρωτ. 2042/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά 

Δήμου Κέας” 

και

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

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

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

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

Στη συνέχεια, όμως, προέκυψαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του νόμου και κρίθηκε 

επιτακτική η ανάγκη να ακολουθήσουμε τα νέα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. 

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

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

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

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

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

12.057,76 € και θα βαρύνουν ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. Ο εν λόγω Κ.Α. 

όπως προκύπτει θα ανέρχεται στο ποσό των 50.552,66 € από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας 

και 202.000,00€ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.  

 

Η Πράξη απαρτίζεται από τρείς (3) μελέτες:  

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

παιδικών χαρών: 

-Νηπιαγωγείου Ιουλίδας, 

-Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας 

-Δημαρχείου Ιουλίδας 

-Κορησσίας 

-Σχολείων Κάτω Μεριάς 

-Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου, 

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

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

περιγράφονται στην με αρ.πρωτ. 4665/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών 

Δήμου Κέας”. 

 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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ήτοι 7.372,20 ευρώ, συνολικού ποσού 38.089,70 ευρώ, με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές που περιγράφονται στην με αρ.πρωτ. 4666/14.12.2018  μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”. 

 

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

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

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

προδιαγραφές που περιγράφονται στην με αρ.πρωτ. 4667/14.12.2018  μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”. 

 

Παραθέτουμε ενδεικτικά τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν: 

 

1.Από το τμήμα ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ στην παράγραφο οκτώ (8) με τίτλο ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ αφαιρείται η 

χρονολογία 2008 και προστίθεται  “το νεότερο ισχύον πρότυπο ΕΝ1176”. 

 Αρχικό: 

....Ο συμμετέχων έχοντας υπόψη τις παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις που τίθενται από το 

πρότυπο ΕΝ 1176, θα πρέπει για καθένα από τα προσφερόμενα όργανα παιδικής χαράς να 

προσκομίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά EN 1176: 2008 και πιστοποίηση 

καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

1. Τροποποιείται σε: 

Ο συμμετέχων έχοντας υπόψη τις παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις που τίθενται από το 

νεότερο ισχύον πρότυπο ΕΝ 1176, θα πρέπει για καθένα από τα προσφερόμενα όργανα 

παιδικής χαράς να προσκομίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά το νεότερο ισχύον 

πρότυπο EN 1176 και πιστοποίηση καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

 

2.Όσον αφορά τα σύνθετα παιχνίδια(για παράδειγμα το Σύνθετο παιχνίδι νηπίων 

"Μανιτάρι", το Παιχνίδι αναρρίχησης "Αστέρι", κ.α.  ), η πρώτη παράγραφος, που 

αναφέρεται στο πρότυπο FSC Chain of Custody, τροποποιήθηκε και αφαιρέθηκε η 

χρονολογία 2002:2013.  

 Αρχικό: 

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει πιστοποίηση 

Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC: Chain of Custody Standard 

PEFC ST 2002:2013 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμό 

τους που να πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που χρησιμοποιεί κατά την 

διάρκεια της παραγωγικής του διαδικασίας και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. 
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2. Τροποποιείται σε: 

Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει πιστοποίηση 

Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το νεότερο πρότυπο PEFC: Chain of Custody 

Standard PEFC ST είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμό 

τους που να πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που χρησιμοποιεί κατά την 

διάρκεια της παραγωγικής του διαδικασίας και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

3.Όσον αφορά τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τα Δάπεδα ασφαλείας, η πρώτη 

παράγραφος τροποποιείται και αφαιρούνται οι παλιές ημερομηνίες όσων αφορά τις 

χρονολογίες των προτύπων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι παράγραφοι: 

Από Άρθρο 16ο : Δάπεδα ασφαλείας για ύψος πτώσης 1.30μ τύπου Atmacom, αναφέρει 

"..Κάθε δάπεδο θα συνοδεύεται, από την αντίστοιχη Πιστοποίηση σχεδιασμού και 

κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176:2017, ΕΝ71-3:2013 & 1177:2008, ή ισοδύναμο 

διαπιστευμένο φορέα." και τροποποιήθηκε ως εξής :"..Κάθε δάπεδο θα συνοδεύεται, από 

την αντίστοιχη Πιστοποίηση σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176, ΕΝ71-3 & 1177, 

ή ισοδύναμο διαπιστευμένο φορέα." 

 

Από Άρθρο 17ο : Δάπεδα ασφαλείας για ύψος πτώσης 1.40μ τύπου Atmacom με 

υπόβαση αναφέρει "...Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 x 

45 mm και έχει βάρος 33 kg/m2 και είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης, κατά EN1176-

1:2008 και EN1177:2008, ίσο με 1400mm." και τροποποιήθηκε ως εξής "..Το δάπεδο 

αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 x 45 mm και έχει βάρος 33 kg/m2 

και είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης, κατά τα νεότερα πρότυπα EN1176-1 και EN1177, 

ίσο με 1400mm.." 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποδεχτεί και να εγκρίνει: 

την με αρ.πρωτ.4665/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών 

Δήμου Κέας” (τροποποιώντας την με αρ.πρωτ. 2040/07.06.2018 μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών Δήμου Κέας”) 

την με αρ.πρωτ.4666/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς 

Ποισσών Δήμου Κέας”(τροποποιώντας την με αρ.πρωτ. 2041/07.06.2018 

μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”) 

την με αρ.πρωτ.4667/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου 
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Κέας” (τροποποιώντας την με αρ.πρωτ. 2042/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”)  και 

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

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

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

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

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

έλαβε υπόψη του τα παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται και εγκρίνει: 

την με αρ.πρωτ.4665/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών 

Δήμου Κέας” (τροποποιώντας την με αρ.πρωτ. 2040/07.06.2018 μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών Δήμου Κέας”) 

την με αρ.πρωτ.4666/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς 

Ποισσών Δήμου Κέας”(τροποποιώντας την με αρ.πρωτ. 2041/07.06.2018 

μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”) 

την με αρ.πρωτ.4667/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου 

Κέας” (τροποποιώντας την με αρ.πρωτ. 2042/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”)  και 

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

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

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.” 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 310/2018 

 

 

Θέμα 15
ο
: Ονομασία δρόμων του Δήμου Κέας.  

 

Αναβάλλεται  

 

 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Κέας για συμπληρωματική δαπάνη στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

του Δήμου Κέας. [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 16
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):  

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

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν 

με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την 

άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, 

εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της 

πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται 

σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη 

για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο 

κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 284/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΣΜΩΕΔ-ΣΒΑ) 

απόφασή του ενέκρινε εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις» του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 

2.730,00€ για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και την προμήθεια 

ανάλογων αναλωσίμων. 

 .  

Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν συμπληρωματικές δαπάνες: 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων για κεράσματα, κόστους περίπου 100,83€ 

 

Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των  100,83€ συμπ. ΦΠΑ. 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

και την προμήθεια ανάλογων αναλωσίμων, την εξειδίκευση:  

του ΚΑ εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του  προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 100,83€  

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξειδικεύει συμπληρωματική πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις» του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 

100,83€ για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και την προμήθεια ανάλογων 

αναλωσίμων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  311/2018 
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Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 

                                   

Κωνσταντίνος Θώδος                                                     1. Γεώργιος Πατητής 

   

                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 

 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     

    

                                                                                                 4.  Στέφανος Βρεττός    

  

                                                                                                 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη   

                                                                                                

                                             6. Ελευθερία Μορφωνιού      

             

                                                                                               7. Αντώνιος Παούρης      

 

                    

                                                                                                8. Νικόλαος. Πολίτης   

 

 

                                                                                                9. Νικόλαος Ζουλός   

 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    

   

     

                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     

 

                

                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    

     

                 

                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 

    

                

                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         

     

               

                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
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                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 


