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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 30
η
 Ιανουαρίου 2019 

 

Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην 

Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 285/25-1-2019 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. Στέφανος Αθ. Βρεττός 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος 
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Γεώργιος Δ. Πατητής 
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 3. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 
4. Νικόλαος Α. Πολίτης 4. Βασιλική Δ. Δεμένεγα 
5. Αντώνιος Β. Παούρης 5. Δημήτριος Ν. Μουζάκης 
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 6.Μουζάκη Αντ.Σώζα 
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 7.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 8. Νικόλαος Στ. Παούρης 
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 

4
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/01/2019 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 285/25-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

 

Θέμα 1
ο
: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας για 

σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 3
ο
: Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 4
ο
: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για 

τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 5
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 6
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 7
ο
: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 8
ο
: Ορισμός μελών της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων από μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 9
ο
: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2018. 

[εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βρεττός] 

Θέμα 10
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 11
ο
:Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών που 

αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 12
ο
: Σύσταση Επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου (ανάθεση επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 13
ο
: Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

“Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 14
ο
:Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Γιαλισκαριού- Κορησσίας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 15
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης παροχής υπηρεσίας για την Υποβοήθηση της 

τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου 

“Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 16
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων 

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

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

Ευαγγέλου] 

Θέμα  17
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημ. Καβαλιέρος] 

Θέμα 18: Ψήφισμα διαμαρτυρίας Δημοτικού Συμβουλίου Κέας για την επικείμενη 

διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 19ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της υπηρεσίας “παροχή εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την 

υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ”. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 20
ο
: Διαγραφές οφειλών πολιτών που αφορούν σε τέλη ύδρευσης, κοιμητηρίων 

κλπ. [Πρόεδρος ΔΣ, κ. Κων. Θώδος] 

Θέμα 21
ο
: Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου ΄΄Ανακατασκευή γηπέδου 5χ5 

στην Ιουλίδα ν. Κέας΄΄. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 22
ο
: Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας για το έτος 

2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

 Θέμα 23
ο
: Έγκριση δαπάνης επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής  ιατρών 

ΠΠΙ Κέας και αναπληρωτών εκπαιδευτικών  για το 2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα  24
ο
: Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Κέας στους όρους και συμφωνίες της 

σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο 

πλαίσιο του προγράμματος « Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων 

των Ο.Τ.Α.». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 25
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Κέας. [εισηγητής 

Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Κων. Θώδος] 

Θέμα 26
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας. 

[εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Κων. Θώδος] 

Θέμα 27
ο
: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής 

τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. [εισηγητής 

Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Κων. Θώδος]  

Θέμα  28
ο
: Λύση σύμβασης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2018-

2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
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Θέμα 1
ο
: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας για 

σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»..  
 
 

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

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι,: 

 

«.Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 91 του Ν.4583/18: 

«Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που:  

α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή 

υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και  

β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την 

υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 

χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 

4483/2017 (Α΄ 107),  

δύνανται, μέχρι τις 31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που 

καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 

(Α΄ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και 

σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και 

του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε 

νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και 

οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε 

κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς με την παροχή 

των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις 

αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220). Ως 

προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που 

λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 

του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις 

περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή 

τους, με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:  

«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των 

υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή 

Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. 

Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την 

κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την 
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ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 

2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι 

Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και 

Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι 

για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων 

των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια 

δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων 

πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 

4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 

κατοίκους και άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω 

από 300.000 κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο 

Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους 

Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, 

Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις. 

5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την 

ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο 

εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή 

μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η 

πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η 

ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά 

τυπικά προσόντα. 

7. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του 

οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 

8. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, 

μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος ανάλογα με τον 

αριθμό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που 

δεν συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο και των οποίων ο αριθμός των υπηρετούντων 

τακτικών υπαλλήλων είναι μέχρι δέκα (10) μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς 

Γραφείου». 

 

Με την υπ’ αριθ 641/8-4-2011 η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ) 

συμβλήθη με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών του 

«Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι». 
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Το Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού  του Δήμου με την υπ’ αριθ. 218/19-

01-2019 βεβαίωση του,  βεβαιώνει ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας  απασχολεί 

συνολικά τρία (3) άτομα προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα 

πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες ανανεώνονται κατόπιν συνεχών 

παρατάσεων του προγράμματος με πιο πρόσφατη την παράταση που δόθηκε  μέχρι τις 

31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107). 

Ειδικότερα, απασχολούνται άτομα στις εξής ειδικότητες: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΌΓΩΝ  1 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1 

 

Προκειμένου να ενταχθεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες 

του Δήμου Κέας και για τη στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, η Εκτελεστική 

Επιτροπή του Δήμου Κέας, αφού μελέτησε τον υπάρχοντα Οργανισμό και έλαβε υπ’ όψη 

της το απασχολούμενο προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προτείνει τις 

εξής τροποποιήσεις στο άρθρο 13: 

Να συσταθούν τρεις (3) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής: 

Στη κατηγορία ΠΕ μία (1)  νέα θέση κλάδου  ΠΕ Κοινωνιολόγων,  

Στη κατηγορία ΔΕ μια (1) νέα θέση κλάδου  ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 

Στη κατηγορία ΥΕ μία (1) νέα θέση κλάδου  ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 

 

Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού,  ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η 

μισθολογική δαπάνη του προσωπικού καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι 

οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. 

Από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

στους δικαιούχους δήμους.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 61190/12-11-2018 (ΦΕΚ 5015/Β/12-11-2018) απόφαση 

περί  Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας 

Προτείνουμε την αποδοχή της πρότασης της επιτροπής και σας καλούμε να ψηφίσουμε 

σχετικά 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

-του άρθρου 91 του Ν.4583/18 

-του άρθρου 10 του ν. 3584/07 

-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 1921/11.01.2019 

-την υπ’ αριθ, 641/8-4-2011 Σύμβαση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
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Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ) με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών του 

«Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι».  

-την  βεβαίωση αρ. Πρωτ. 217/19-01-2019 του Γραφείου Διαχείρισης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού για τον αριθμό των εργαζομένων με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς επίσης και την ειδικότητα 

αυτών. 

-την υπ’ αριθ.1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  

-τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κέας(ΦΕΚ 5015/Β/12-11-2018) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

-τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου 

-την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει η σύσταση τριών (3) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού : 

 

 Στη κατηγορία ΠΕ συστήνεται μία (1)  νέα θέση κλάδου  ΠΕ Κοινωνιολόγων  

 Στη κατηγορία ΔΕ συστήνεται μια (1) νέα θέση κλάδου   ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 

 Στη κατηγορία ΥΕ συστήνεται μία (1) νέα θέση κλάδου  ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 

 

και ως εκ τούτου το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής : 

 

Άρθρο 13 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
1. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 

 Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 

 Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

 Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 

 Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987, ΠΔ 22/90  και στο Π.Δ. 

50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.   

 

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγων) 2 

ΠΕ Διοικητικού (Διεθνών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) 1 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 

ΠΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών 1 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 

ΠΕ Κτηνιάτρων 1 
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ΠΕ Γεωπόνων 1 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 1 

ΠΕ Κοινωνιολόγων  1 

Σύνολο θέσεων ΠΕ 10 
 

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΤΕ  Διοικητικού- Λογιστικού 3 

ΤΕ ΄Εργων Υποδομής  1 

Σύνολο θέσεων ΤΕ 4 

 

4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και 

προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΔΕ Διοικητικού 4 
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 1 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου  1 

ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 

ΔΕ Τεχνιτών  ύδρευσης 2 

ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 2 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 1 

Σύνολο θέσεων ΔΕ 13 

 

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 2 
ΥΕ Εργάτες ύδρευσης   1 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1 

Σύνολο θέσεων ΥΕ 10 

 

Β)                      ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ : ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού,  ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η 

μισθολογική δαπάνη του προσωπικού καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι 

οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με 



4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Ιανουαρίου 2019 

9 

 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. 

Από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

στους δικαιούχους δήμους.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 61190/12-11-2018 (ΦΕΚ 5015/Β/12-11-2018) απόφαση 

περί  Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας . 

 

Γ) Η παρούσα, μαζί με το συνημμένο επικαιροποιημένο τεύχος ΟΕΥ, να κοινοποιηθεί 

στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου προς έγκριση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  3/2019 
 

 
Θέμα 2

ο
: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019.  

 
 

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

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον νόμο 

1080/80, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, πρέπει να 

συσταθεί επιτροπή για τη συμβιβαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ του 

Δήμου και των φορολογουμένων, για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής 

ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου 

προσωπικής εργασίας και προστίμου.  

Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ και 

αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο 

φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο 

από τον κατάλογο των φορολογουμένων. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται με την απόφαση 

συγκρότησης της επιτροπής. 

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. 

Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019, από 

της παρούσης έως 31/12/2019 οι εξής: 
1. Γεώργιος Πατητής, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον 

Νικόλαο Πολίτη, Δημοτικό Σύμβουλο 

2. Ελευθερία Μορφωνιού, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Μαρία 

Ξυδοπούλου - Κορασίδη, Δημοτική Σύμβουλο  

3. Αντωνία Τσούφη, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Στυλιανό Βασιλάκη, 

Δημότη. 

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Γεωργία Μπουγάδη, δημοτική υπάλληλος με 

αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Αθηνά Μορφωνιού.  

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

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), και την εισήγηση 

του Δημάρχου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Συγκροτεί επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για το ημερολογιακό έτος 2019 

αποτελούμενη από τους: 

1. Γεώργιος Πατητής, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον 

Νικόλαο Πολίτη, Δημοτικό Σύμβουλο 

2. Ελευθερία Μορφωνιού, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Μαρία 

Ξυδοπούλου - Κορασίδη, Δημοτική Σύμβουλο  

3. Αντωνία Τσούφη, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Στυλιανό Βασιλάκη, 

Δημότη. 

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Γεωργία Μπουγάδη, δημοτική υπάλληλος με 

αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Αθηνά Μορφωνιού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2019 

 

 

Θέμα 3
ο
: Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης.  

 
 

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

εισηγούμενος το 3
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί 

να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς 

του.  

Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση 

συγκρότησης. Στις επιτροπές μετέχουν επίσης σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις 

παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή/ 

και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών 

φορέων της περιοχής. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την παραγρ. 3.4 των οικονομικών όρων του Κανονισμού 

Ύδρευσης του Δήμου Κέας, καλούμαστε να συγκροτήσουμε τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων 

Ύδρευσης, αποτελούμενη από Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφία, ο οποίος προεδρεύει 

της επιτροπής, ένα μέλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα μέλος 

υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή εμπειρογνώμονα. Η θητεία της εν λόγω 

επιτροπής θα έχει διάρκεια από τη λήψη της παρούσας και έως την 31.12.2019. 

Διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη των υπαλλήλων (τακτικού και 

αναπληρωματικού μέλους), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ενστάσεων για θέματα 

ύδρευσης του Δήμου Κέας για το έτος 2019. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν 

εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 288/25-1-2019 Πρακτικό Κληρώσεως.  

Προτείνεται, από της παρούσης έως 31/12/2019 η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής 

ως εξής: 

Τακτικά μέλη: Αντώνιος Παούρης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας, ως πρόεδρος 

                     ....................................................., δημοτικός σύμβουλος, μέλος 

μειοψηφίας,  

                      Αθηνά Μορφωνιού, υπάλληλος του Δήμου  



4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Ιανουαρίου 2019 

11 

 

 

Αναπληρωματικά μέλη: Νικόλαος Πολίτης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας 

                                  ...................................................., δημοτικός σύμβουλος, μέλος 

μειοψηφίας,  

                                 Ιωάννα Αθανασοπούλου, υπάλληλος του Δήμου  

 

Η επικεφαλής της μειοψηφίας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου προτείνει ως τακτικό 

μέλος το δημοτικό σύμβουλο, κ Δημήτριο Μουζάκη και ως αναπληρωματικό μέλος το 

δημοτικό σύμβουλο, κ. Βασίλειο Βρέτταρο 

 

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

διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης για το έτος 2019 αποτελούμενη 

από τους:  

Τακτικά μέλη: Αντώνιος Παούρης, δημοτικός σύμβουλος πλεοψηφίας, ως πρόεδρος 

                       Δημήτριος Μουζάκης, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας 

                      Αθηνά Μορφωνιού,   υπάλληλος του Δήμου 

 

Αναπληρωματικά μέλη: Νικόλαος Πολίτης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας 

                                  Βασίλειος Βρέτταρος, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας 

                                  Ιωάννα Αθανασοπούλου,   υπάλληλος του Δήμου  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:   6/2019 
 

 

Θέμα 4
ο
: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για 

τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών. 
 

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

εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ζητείται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου και νόμιμο αναπληρωτή αυτού, προκειμένου 

να συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κώδικα Λιμένος. 

Η επιτροπή συγκροτείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου και έχει ως 

αρμοδιότητα τη λειτουργία των παραλιών κατά τους θερινούς μήνες (οργανωμένες παραλίες 

λουομένων κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 

444Β’/1999) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α’/2000). 

Προς τούτο προτείνουμε ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην εν λόγω επιτροπή την κα 

Ελευθερία Μορφωνιού, δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος και την κα Μαρία 

Ξυδοπούλου – Κορασίδη, δημοτική σύμβουλο ως αναπληρώτρια αυτής. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε τα παραπάνω,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Λ.Κ. αρ. 20 

ΦΕΚ 444Β/99 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου από της παρούσης και έως την 

31/12/2019 την κα Ελευθερία Μορφωνιού, δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος και την 

κα Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη, δημοτική σύμβουλο ως αναπληρώτρια αυτής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2019 
 

 

Θέμα 5
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.  
 

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

εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας 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». 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 49 

του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 

όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 

διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, 

την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση 

των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 

σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης 

της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές 

που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 

προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η 

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 

οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρo των προτάσεων. 
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3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η 

αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση 

οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε 

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί 

εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της 

διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την 

αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις 

συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς 

από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι 

ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται 

και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του 

φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 

6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες 

αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 

7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά 

ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […] 

11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των 

οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό 

γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη 

του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης 

προσφορών κ.λπ.). 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 

τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα 

παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, 

λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 

της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη 

συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών 
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παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα 

σχετικά με το παραπάνω. 

δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της 

επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης 

αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων 

της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 

4024/2011 (Α' 226). 

 στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από 

υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το 

διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.» 

 

Η Υπηρεσία Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το υπ'αρίθμ. 

πρωτ. 47/08-01-2019 έγγραφό της, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και 

διενήργησε την υπ'αρίθμ.πρωτ.  89/10.01.2019, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών 

(τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 

βάσει του Ν. 4412/2016». Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο 

υπ’ αριθ.πρωτ. 89/10.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας, όπως και η 

υπ’ αριθ.πρωτ. 49/08.01.2019 “Λίστα Υπάλληλων”. 

 

Τα ονόματα των υπαλλήλων  που κληρώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ. 

89/10.01.2019 πρακτικό είναι : 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Δήμητρα  Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

Μέλος Νικόλαος   Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός 

Μέλος Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημ. Έργου 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού 

Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού 

Μέλος Μαρία   Φιλιππούση ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων 
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την Επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την 

περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 

3. Την υπ'αριθμ'πρωτ. 49/08.01.2019 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 

4.Το υπ’ αριθ.πρωτ. 89/10.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους 

τρεις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση. 

5. Την υπ'αρίθμ.πρωτ. 47/08.01.2019 σχετική ανακοίνωση κλήρωσης. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Συγκροτεί την “Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» από τρία τακτικά 

μέλη και τρία αναπληρωματικά, ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

Μέλος Νικόλαος  Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός 

Μέλος Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημ. Έργου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού 

Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού 

Μέλος Μαρία   Φιλιππούση ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός. 

 

2. Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 

ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 

σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,  συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,   παρακολουθεί και 

ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων. 

 

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.  

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 8/2019 
 

 

Θέμα 6
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει 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 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.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. 49 του 

άρθρου 22 του Ν. 4441/2016: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 

όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 

διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 

σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης 

της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές 

που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 

προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η 

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 

οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρo των προτάσεων. 

3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η 

αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση 

οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε 

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί 

εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της 

διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 
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συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την 

αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις 

συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς 

από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι 

ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και 

οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα 

που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 

6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες 

αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 

7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά 

ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […] 

11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των 

οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό 

γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη 

του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης 

προσφορών κ.λπ.). 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης παροχής γενικών 

υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα 

θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και 

εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη 

συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών 

παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα 

σχετικά με το παραπάνω. 

δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της 

επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης 

αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα 
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αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων 

της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 

4024/2011 (Α' 226). 

στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους 

που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή 

σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.» 

 

   Η Υπηρεσία Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το 

υπ'αρίθμ.πρωτ. 50/08.01.2019 έγγραφό της,το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας 

και διενήργησε την υπ'αρίθμ.πρωτ.  90/10.01.2019, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών 

(τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Eπιτροπή παραλαβής του 

αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει 

του Ν. 4412/2016”. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ 

αριθ.πρωτ. 90/10.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας, όπως και η υπ’ 

αριθ.πρωτ. 52/08.01.2019 “Λίστα Υπάλληλων” . 

 

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ. 

90/10.01.2019 πρακτικό είναι :  
 

Τακτικά μέλη 

Αρμοδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

Μέλος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού 

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Αρμοδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων 

Μέλος Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγού απορριμματοφόρου 

Μέλος Φανή Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την Επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. 49 του 

άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 

3. Την υπ'αριθμ'πρωτ. 52/08.01.2019 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 

4.Το υπ’ αριθ.πρωτ. 90/10.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις 
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υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση. 

5. Την υπ'αρίθμ.πρωτ. 50/08-01-2019 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών, από τρία τακτικά μέλη και τρία 

αναπληρωματικά, ως εξής: 

 

 

Τακτικά μέλη 

Αρμοδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

Μέλος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού 

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Αρμοδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Πρόεδρος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων 

Μέλος Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγού απορριμματοφόρου 

Μέλος Φανή Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού 

σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.  

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.  

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 9/2019 
 
Θέμα 7

ο
: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων.  

 

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

εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 κύρωση κώδικα διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων, το 

ετήσιο Μητρώο Αρρένων καταρτίζεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται ως 

ακολούθως: 

Στους Δήμους από: 

-τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,  

-τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου και από  

-τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη. 
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 Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της 

επιτροπής, μετέχει σε αυτήν ένας δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή 

του, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 

Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου, στον οποίο 

αναγράφονται ονομαστικά όλοι οι άρρενες και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων –στις 

ανωτέρω διατάξεις- διαδικασιών μέχρι την τελική επικύρωση του προαναφερθέντος 

καταλόγου.  

Επειδή η αρμόδια υπάλληλος για τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας κα Μαριάννα 

Μωραϊτη είναι και η Ληξίαρχος, προτείνεται να οριστεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος 

Καβαλιέρος ως τρίτο μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα 

Ελευθερία Μορφωνιού. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον ορισμό του Αντιδημάρχου κ. 

Δημητρίου Καβαλιέρου ως τρίτο μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια τη δημοτική 

σύμβουλο κα Ελευθερία Μορφωνιού, και επομένως, τη σύσταση της Επιτροπής Κατάρτισης 

Ετήσιου Μητρώου Αρρένων αποτελούμενη από: 

1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,  

2. την αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου κα Μαριάννα Μωραϊτη 

και  

3. τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο 

κα Ελευθερία Μορφωνιού 

 

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

διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 και την εισήγηση του Προέδρου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον ορισμό του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Καβαλιέρου ως τρίτο μέλος της 

επιτροπής κατάρτισης Μ.Α, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία 

Μορφωνιού. 

Και επομένως, τη σύσταση της Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων 

αποτελούμενη από: 

1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,  

2. την αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου κα Μαριάννα Μωραϊτη 

και  

3. τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο 

κα Ελευθερία Μορφωνιού 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2019 

 

 

Θέμα 8
ο
: Ορισμός μελών της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων από μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου.  
 

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, η σφράγιση ΚΥΕ, αποτελεί 
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διοικητικό μέτρο που έχει ως στόχο την διασφάλιση στην πράξη της διακοπής λειτουργίας 

του καταστήματος, όταν αυτή προβλέπεται από το νόμο. 

Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων 

των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου, είναι η  δημοτική 

αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό συμβούλιο 

και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν  έχει συσταθεί 

δημοτική αστυνομία. 

Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει 

αναγκαίο,  να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την 

παρέχει, σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 

Α΄). (άρθρο 80 παρ.7 ΔΚΚ) 

Η Ελληνική Αστυνομία σφραγίζει υποχρεωτικά καταστήματα στα οποία προσφέρονται 

οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση. (παρ.7Α άρθρο 80 ΔΚΚ όπως 

προστέθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τεύχος Α’). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η σύσταση τριμελούς επιτροπής από μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου για το σφράγισμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

όταν αυτό προβλέπεται από το Νόμο και ο Δήμαρχος, ως οφείλει, παρέχει την εντολή προς 

σφράγιση. Η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας προτείνεται να είναι ετήσια, ενώ οι ώρες 

απασχόλησης των υπαλλήλων για το θέμα αυτό να συμπίπτουν με το ωράριο εργασίας 

αυτών.  

Συγκεκριμένα, προτείνονται ως μέλη της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος από της παρούσης έως 31/12/2019 οι: 

1. Ιωάννης Ευαγγέλου, Δήμαρχος  

2. Μαριάννα Μωραΐτη, Υπάλληλος του Δήμου 

3. Νικόλαος Παούρης, Υπάλληλος του Δήμου  

και αναπληρωματικά μέλη: 

1. Αντώνιος Παούρης, Δημοτικός Σύμβουλος 

2. Βασιλική Πετρή, Υπάλληλος του Δήμου 

3. Ιωάννης Πορίχης, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ28 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

διατάξεις: 

1. του άρθρου 80 του Ν.3463/2006  

2. των άρθρων 159 και 161 του ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α) 

3. του άρθρου 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ 

4. των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή σφραγίσματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από της 

παρούσης έως 31/12/2019 με τακτικά μέλη τους:  

1. Ιωάννης Ευαγγέλου, Δήμαρχος  

2. Μαριάννα Μωραΐτη, Υπάλληλος του Δήμου 
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3. Νικόλαος Παούρης , Υπάλληλος του Δήμου  

και αναπληρωματικά μέλη: 

1. Αντώνιος Παούρης, Δημοτικός Σύμβουλος 

2. Βασιλική Πετρή, Υπάλληλος του Δήμου 

3. Πορίχης Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ28 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2019 
 

 

 

Θέμα 9
ο
: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2019.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανος Βρεττό ο οποίος 

εισηγούμενος το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας μισθώνει 

ακίνητο στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού Λέπουρα, το οποίο χρησιμοποιείται ως 

Δημοτικό Ιατρείο – εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. 

Η μίσθωσή του, σύμφωνα με την απόφαση 14/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε 

στις 31/12/2018. Προτείνεται η παράταση της εν λόγω μίσθωσης έως 31/12/2019 με μηνιαίο 

μίσθωμα 153,88€. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανανέωση του ανωτέρω μισθωτηρίου 

συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του ανανεωτηρίου 

συμβολαίου μίσθωσης. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου.  

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

προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού 

Λέπουρα, το οποίο μισθώνει ο Δήμος Κέας και χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο – 

εξεταστήριο. Η διάρκεια της παράτασης μίσθωσης θα έχει χρονική ισχύ έως την 

31/12/2019, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 153,88€, δαπάνη η οποία θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 του Δήμου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2019 

 

Θέμα 10
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

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

 

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

εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 

4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» και 
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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 31/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

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

αριθμ. 809/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 206,31 €. 

2. Το από 28/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ για κινήσεις μισθοδοσίας της ΕΑΠ, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 74/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, από την ανάδοχο εταιρεία 

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 59,02 €. 

3. Το από 26/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία εύρυθμης λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών του Δήμου, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 423/2017 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία 

ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 0,00 €. 

4. Το από 29/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων ακινήτου στη θέση 

Κορασσανός Βουρκαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 268/2018 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, από την ανάδοχο κ. Χριστίνα Ανδρομίδα, έναντι συνολικού ποσού 483,60 €. 

5. Το από 14/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Παρουσίασης παράστασης με τίτλο <<Χριστούγεννα με τους αδερφούς 

Γκριμμ>>”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 842/2018 απόφαση απευθείας ανάθεσης δημάρχου, 

από τον ανάδοχο κ. Νικόλαο Αθαν.Χρηστίδη, έναντι συνολικού ποσού 1.775,00 €. 

6. Το από 14/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου 

διάκοσμου”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 796/2018 απόφαση απευθείας ανάθεσης δημάρχου, 

από τον ανάδοχο κ. Γεώργιο Μακρή, έναντι συνολικού ποσού 750,00 €. 

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 :  13/2019 
 

Θέμα 11
ο
:Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των 

εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του 

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

εισηγούμενος το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.Δ. 2396/53 και των υπ’ αριθ. 3373/390/1975 – 4993/745/1975 υπουργικών 

αποφάσεων θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει τα ανταλλακτικά 

και τις εργασίες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  
Προτείνω στο συμβούλιο τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής η οποία είναι τριμελής 

και αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου με τα αναπληρωματικά τους μέλη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), 

τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν 

τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.». 

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου 

υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη 

διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως 

για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Η Υπηρεσία Διοικητικών Υπηρεσιών διενήργησε την κλήρωση για την ανάδειξη των 

μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή για την 

παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν την επισκευή και 

συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2019.  

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ. 

202/17.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας. 

Σύμφωνα με αυτό: 

 

Τριμελής επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών που 

αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Νικόλαος  Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου-

ΜΕΛΟΣ 
3 Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός-ΜΕΛΟΣ 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
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1 Αθηνά  Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού-

Αναπληρωτής Προέδρου 
2 Δήμητρα  Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωτής 

τακτικού μέλους 
3 Μαρία  Φιλιππούση ΠΕ Διοικητικών-Οικονομολόγων-

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

παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί: 

Τριμελή επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν την 

επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, αποτελούμενη από 

τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Νικόλαος  Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου-

ΜΕΛΟΣ 
3 Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός-ΜΕΛΟΣ 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Αθηνά  Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού-

Αναπληρωτής Προέδρου 
2 Δήμητρα  Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωτής 

τακτικού μέλους 
3 Μαρία  Φιλιππούση ΠΕ Διοικητικών-Οικονομολόγων-

Αναπληρωτής τακτικού μέλους 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2019 
 

 

 

 
Θέμα 12

ο
: Σύσταση Επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου (ανάθεση επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών).  
 

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

εισηγούμενος το 12
 ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.Δ. 2396/53 και των υπ’ αριθ. 3373/390/1975 – 4993/745/1975 υπουργικών 

αποφάσεων θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία θα αναθέτει τις επισκευές και την 

αγορά ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου.  



4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Ιανουαρίου 2019 

26 

 

Προτείνω στο συμβούλιο τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής η οποία είναι τριμελής 

και αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου με τα αναπληρωματικά τους μέλη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), 

τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν 

τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.». 

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου 

υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη 

διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως 

για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Η Υπηρεσία Διοικητικού Υπηρεσιών διενήργησε την κλήρωση για την ανάδειξη των 

μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την επιτροπή η οποία θα 

αναθέτει τις επισκευές και την αγορά ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου για το 

έτος 2019.  

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 

201/17.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας . 

Σύμφωνα με αυτό:Τριμελής επιτροπή συντήρησης και επισκευής των οχημάτων 

του Δήμου 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 Αθηνά  Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού-ΜΕΛΟΣ 

3 Λεωνίδας  Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός-ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
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1 Γεωργία Μπουγάδη ΤΕ17 Διοικητικός - Λογιστής-

Αναπληρωτής Προέδρου 

2 Βασιλική  Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ- Αναπληρωτής 

Μέλους 

3 Ιωάννα  Αθανασοπούλου ΤΕ Εφοριακών- Αναπληρωτής Μέλους 

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών 

και της αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 

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

παραπάνω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί: 

Τριμελή επιτροπή για την συντήρηση και επισκευής των οχημάτων του Δήμου 

(ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και της αγοράς των ανταλλακτικών), για το 

έτος 2019 αποτελούμενη από τους: 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 Αθηνά  Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού-ΜΕΛΟΣ 

3 Λεωνίδας  Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός-ΜΕΛΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Γεωργία Μπουγάδη ΤΕ17 Διοικητικός - Λογιστής-

Αναπληρωτής Προέδρου 

2 Βασιλική  Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ- Αναπληρωτής 
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Μέλους 

3 Ιωάννα  Αθανασοπούλου ΤΕ Εφοριακών- Αναπληρωτής Μέλους 

 

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών 

και της αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2019 
 

 

Θέμα 13
ο
: Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

“Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί”.  
 

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

εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της προς την 

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 10-12-2018, η ανάδοχος εταιρεία “ERGO-LAND E.Π.Ε.”, 

ζητά την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες 

βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » έως τις 30/03/2019. Η ανάδοχος αιτήθηκε 

στις 10-12-2018 γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά (104) εκατόν τέσσερις 

ημέρες, ήτοι  μέχρι 30/03/2019 επικαλούμενος την ανάγκη  μικρών τροποποιήσεων για την 

ενσωμάτωση των οποίων απαιτείται η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 171782/4129 έγγραφό 

της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του  αναπλ. Προισταμένου του Τμήματος 

Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε 

τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες 

βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » “με αναθεώρηση” κατά εκατόν τέσσερις 

(104) ημέρες, ήτοι μέχρι 30/03/2019. 

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη γενική παράταση 

προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά 104 ημέρες από την 

ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου, δηλ έως  30/03/2019. 

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

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

Πρωτ.: οικ. 106976/2629/16.08.2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » της αναδόχου εταιρείας “ERGO-LAND 

E.Π.Ε.”, με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά  εκατόν τέσσερις (104) 

ημέρες, ήτοι μέχρι 30/03/2019. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2019 
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Θέμα 14
ο
:Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Γιαλισκαριού- Κορησσίας».  
 

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

εισηγούμενος το 14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:  

-Την με αρ. 206/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας για τη συγκρότηση επιτροπής 

οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Γιαλισκαριού- 

Κορησσίας». 

-Το από 10.12.2018 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω 

έργου  

-Την από 21.03.2017 θεωρημένη τελική επιμέτρηση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Τεχν. Έργων της Περφέρειας Ν. Αιγαίου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στη ΔΤΕΚ 

την 13.03.2017. 

-Την από 10.10.2014 Έκθεση περαίωσης Έργου των Επιβλεπόντων, και την από 

09.05.2017 Βεβαίωση Περαίωσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 

σύμφωνα με τις οποίες το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 10.10.2014. 

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 

μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αποχετευτικού 

Δικτύου Γιαλισκαριού- Κορησσίας», το κόστος του οποίου ανήλθε σε 49.019,90€ 

συμπ/νου ΦΠΑ και αφού διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω παραληφθέν έργο ανταποκρίνεται 

ποιοτικά και ποσοτικά στις προβλεπόμενες προδιαγραφές. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

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

-Την με αρ. 206/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας για τη συγκρότηση επιτροπής 

οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Γιαλισκαριού- 

Κορησσίας». 

-Το από 10.12.2018 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω 

έργου  

-Την από 21.03.2017 θεωρημένη τελική επιμέτρηση από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στη ΔΤΕΚ την 

13.03.2017. 

-Την από 10.10.2014 Έκθεση περαίωσης Έργου των Επιβλεπόντων, και την από 

09.05.2017 Βεβαίωση Περαίωσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 

σύμφωνα με τις οποίες το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 10.10.2014. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Εγκρίνει το από 10.12.2018 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το 

έργο «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Γιαλισκαριού- Κορησσίας». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2019 
 

Θέμα 15
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης παροχής υπηρεσίας για την Υποβοήθηση της 

τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου 

“Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας”.  
 

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

εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με τις υπ’ αριθμ. 422/2018 

& 421/2018 αποφάσεις έγκρισης Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των 

τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για τις παροχές υπηρεσίας “Υποβοήθηση 

της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του 

έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»” και «Υποβοήθηση 

της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου 

«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας» και τις αντίστοιχες υπ' 

αριθμ. 431/2018 & 432/2018 αποφάσεις απευθείας ανάθεσης Δημάρχου, ανάδοχος 

αναδείχθηκε η εταιρεία ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΚΕ, στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως τις 31/12/2018. 

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

αντικείμενο της υπηρεσίας «Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη των 

τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας 

Κορησσίας» και κατά συνέπεια και της σύμβασης που έπεται (Υποβοήθηση της τεχνικής 

υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου 

«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»), όπως προβλεπόταν στις 

προαναφερθείσες απόφασεις, η ανάδοχος εταιρεία ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ. αριθμ. Πρωτ. 4848-

27/12/2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. 

Στο αίτημά της η ανάδοχος εταιρεία ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ αναφέρει: “Στις 28-08-2018 σας υποβάλαμε 

εμπρόθεσμα τα παραδοτέα από 09-07-2018 σύμβασης “Παροχή Υπηρεσιών για την 

Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου 

«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας», τα οποία απαιτούνται για την 

υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου, εφόσον ανοίξει σχετική πρόκληση. Επίσης 

μετά το άνοιγμα της πιο πάνω πρόσκλησης θα ενεργοποιηθεί η από 09/07/2018 σύμβαση 

“Παροχή Υπηρεσιών για την Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη και 

υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων 

παραλίας Κορησσίας». Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση 

χρηματοδότησης για έργα τέτοιας κατηγορίας, παρακαλούμε να παρατείνετε τις προθεσμίες 

ολοκλήρωσης της παροχής Υπηρεσιών που προβλέπονται στις πιο πάνω συμβάσεις κατά 6 

μήνες.”  



4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Ιανουαρίου 2019 

31 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης 

για έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι 31/06/2019 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 των συμβάσεων παροχής υπηρεσίας Υποβοήθησης της 

τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου 

«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας» και «Υποβοήθησης της 

τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου 

«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας», κατά έξι (6) μήνες δηλαδή 

μέχρι 31/06/2019  χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 18/2019 
 

 

Θέμα 16
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων 

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

ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».  
 

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

εισηγούμενος το 16
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της 2ης 

Τροποποίησης πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου 

Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας 

και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», ο Δήμος Κέας προτίθεται να 

επανυποβάλλει σχετική πρόταση έργου.  

Με την υπ’αρίθμ.πρωτ. 18334/10-05-2018 Πρόσκληση Ι του Υπουργείου Εσωτερικών 

για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, ο Δήμος Κέας 

είχε υποβάλλει το με αριθμ.πρωτ. 28225/18.06.2018 αίτημα ένταξης (2151/15-06-2018). 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την με αριθμ.ΑΔΑ: Ω433465ΧΘ7-Ψ45 απόφασή του 

απέρριψε την αίτηση Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο “Κατασκευή νέου δικτύου 

ύδρευσης Ποισσών και προμήθειας συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας”, με 

δικαιούχο το Δήμο Κέας επειδή “… η υποβαλλόμενη πρόταση δεν τηρεί τα κριτήρια της 

Τυπικής Πληρότητας, καθώς δεν έχουν επισυναφθεί σχετικά έγγραφα (εγκεκριμένες 

μελέτες,τεύχη δημοπράτησης)”. 

Καθώς πλησιάζουμε στο στάδιο θεώρησης των μελετών “Κατασκευή νέου δικτύου 

ύδρευσης Ποισσών” και “Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας” και των 
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αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης ο Δήμος Κέας προτίθεται να επανυποβάλλει σχετική 

πρόταση έργου. 
 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά: 

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

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

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

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

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

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

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

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

κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3
ης

 γενιάς πίεσης λειτουργίας 12,50 ατμ. και 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προσθήκη των απωλειών πίεσης του καταθλιπτικού) υπολογίζεται σε 102,00 μ. Το νερό από 

τη γεώτρηση καταθλίβεται στη νέα δεξαμενή των Ποισσών. Προϋπολογισμός έργου 

910.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2. Στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου / τηλεχειρισμού στο 

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

πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος 

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

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

συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, τον ενεργό εντοπισμό 

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

στο εσωτερικό δίκτυο. Προϋπολογισμός προμήθειας 778.348,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

3. Αυτεπιστασία αρχαιολογίας. Προϋπολογισμός υπηρεσίας 100.000,00 Ευρώ. 

4.Απαλλοτριώσεις. Προϋπολογισμός 50.000,00 Ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός της πράξης θα ανέλθει στο ποσό των 1.838.348,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). 

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

πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

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

εισήγηση του Δημάρχου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

ένταξης της πράξης: “Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθειας 

συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας” με προϋπολογισμό της πράξης στο ποσό 

των 1.838.348,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο 2ης Τροποποίησης της πρόσκλησης Ι 

του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές 

ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για 

ανθρώπινη κατανάλωση». 
 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2019 
 
Θέμα  17

ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019.  
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριο Καβαλιέρο, ο οποίος 

εισηγούμενος το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε 

η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες 

ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 

526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».  

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του 

αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης 

ωραρίου μουσικής για το έτος 2019 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

ιδιοκτησίας τους: 

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση 

Γιαλισκάρι Κέας, με αρ. άδειας μουσικής: 2332/12-7-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 

191/17-1-2019) 

2. «LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

1012301(0)/20-7-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 199/17-1-2019) 

3. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-6-

2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 252/23-1-2019) 

4. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι Κέας 

με αρ. άδειας μουσικής: 2110/6-5-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 253/30-1-2018) 

5. «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. 
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γνωστοποίησης για χρήση μουσικής: 1052160/23/3/2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 

270/24-1-2019) 

6.  «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 

2528/13-7-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 304/29-1-2019) 

7. «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 2531/13-7-2015 (αρ. 

πρωτ. αίτησης: 305/29-1-2019) 

8. ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ του Δώρου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

στο Βουρκάρι Κέας, με αριθμ. γνωστοποίησης μεταβολής για χρήση μουσικής 

1045314.(v3)7-2-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 331/30-1-2019) 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

 Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

από θορύβους Μουσικής»  

 Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 

 Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 

 Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 

 Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

 Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 

 Το γεγονός ότι για το κατάστημα της «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», έχει βεβαιωθεί μία (1) 

παράβαση εντός του έτους για λόγους υπέρβασης της παράτασης  ωραρίου 

λειτουργίας μουσικής. 

 Το γεγονός ότι για το κατάστημα της «LEON IKE» έχει βεβαιωθεί μία (1) 

παράβαση εντός του έτους για λόγους υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας 

μουσικής. 

 Το γεγονός ότι για το κατάστημα της Ελένης Παύλου έχει βεβαιωθεί μία (1) 

παράβαση εντός του έτους για λόγους υπέρβασης της παράτασης  ωραρίου 

λειτουργίας μουσικής. 

  Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω 

άδειας 

 Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Ο κ.Τζουβάρας αποχωρεί από την αίθουσα και δεν ψηφίζει για το θέμα ως έχων ίδιο 
συμφέρον. 

 

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

διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2019 στα καταστήματα  

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση 

Γιαλισκάρι Κέας, με αρ. άδειας μουσικής: 2332/12-7-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 

191/17-1-2019) 

2. «LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

1012301(0)/20-7-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 199/17-1-2019) 

3. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-6-

2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 252/23-1-2019) 

4. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι Κέας 

με αρ. άδειας μουσικής: 2110/6-5-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 253/30-1-2018) 

5. «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. 

γνωστοποίησης για χρήση μουσικής: 1052160/23/3/2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 

270/24-1-2019) 

6.  «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 

2528/13-7-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 304/29-1-2019) 

7. «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 2531/13-7-2015 (αρ. 

πρωτ. αίτησης: 305/29-1-2019) 

8. ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ του Δώρου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

στο Βουρκάρι Κέας, με αριθμ. γνωστοποίησης μεταβολής για χρήση μουσικής 

1045314.(v3)7-2-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 331/30-1-2019) 

Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 20/2019 

 

Θέμα 18: Ψήφισμα διαμαρτυρίας Δημοτικού Συμβουλίου Κέας για την επικείμενη 

διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.  
 

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

εισηγούμενος το 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με αφορμή την επικείμενη 

διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην 

Ιουλίδα Κέας , σας καλώ να εκδώσουμε το κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας: 

«Κύριοι, 
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Έχουμε πληροφορηθεί για την πρόθεση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας να 

διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στη Κέα.  Η πρόθεση αυτή της Ε.Τ.Ε. 

βρίσκει τους φορείς και  τους κατοίκους του νησιού αντίθετους και εκφράζοντας την άποψή 

μας αυτή απευθυνόμαστε σε εσάς και σας ζητούμε να παρέμβετε για να αποτραπεί αυτό το 

ενδεχόμενο παρατάσσοντας πιο κάτω τους λόγους: 

-Το εν λόγω κατάστημα είναι το μοναδικό που λειτουργεί στον μεγαλύτερο οικισμό  και 

πρωτεύουσα του νησιού μας, την Ιουλίδα.  

Πρόκειται για οικισμό που εκτός από τους κατοίκους του, οι οποίοι απευθύνονται στις 

δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν εξ’ ολοκλήρου σε αυτόν (Δήμος, ΚΕΠ, Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο) φιλοξενεί, σε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι την περιηγούνται στην Ιουλίδα, 

καθώς σε αυτή δραστηριοποιούνται περί τις 36 επιχειρήσεις και λειτουργεί το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας.  

-Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί σύμβολο στον τραπεζικό τομέα και για το λόγο αυτό 

τη χρησιμοποιεί πλήθος επαγγελματιών, μικροεπενδυτών και αγροτών (που αποτελούν και 

την πλειοψηφία των κατοίκων) και οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό 

τρόπο πραγματοποίησης αναλήψεων και πληρωμών.  

-Μέσω του εν λόγω καταστήματος εξυπηρετούνται πολλοί εκ των κατοίκων και των οικιστών 

για τις συναλλαγές τους με το Δήμο για την εξόφληση των οφειλών τους και όχι μόνο και 

-Εξυπηρετεί το σύνολο όσων συναλλάσσονται με το ΚΕΠ και το ΓΕΦ, στην έκδοση 

παραβόλων και την εξόφλησή τους με τραπεζική επιταγή (δεδομένου ότι το ΓΕΦ δεν 

εισπράττει χρήματα).  

 

Θεωρούμε ότι η επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της Ε.Τ.Ε. στο 

νησί μας, μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην Ε.Τ.Ε., στο Δήμο μας, στους 

επαγγελματίες και στους ιδιώτες εξυπηρετούμενους από αυτό.  

 

Παρακαλούμε θερμά για τη συμβολή σας, προκειμένου –για όλους τους παραπάνω λόγους- να  

αποτραπεί μία τέτοια εξέλιξη.» 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Κύριοι, 
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Έχουμε πληροφορηθεί για την πρόθεση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας 

να διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στη Κέα.  Η πρόθεση αυτή της Ε.Τ.Ε. 

βρίσκει τους φορείς και  τους κατοίκους του νησιού αντίθετους και εκφράζοντας την άποψή 

μας αυτή απευθυνόμαστε σε εσάς και σας ζητούμε να παρέμβετε για να αποτραπεί αυτό το 

ενδεχόμενο παρατάσσοντας πιο κάτω τους λόγους: 

-Το εν λόγω κατάστημα είναι το μοναδικό που λειτουργεί στον μεγαλύτερο οικισμό  και 

πρωτεύουσα του νησιού μας, την Ιουλίδα.  

Πρόκειται για οικισμό που εκτός από τους κατοίκους του, οι οποίοι απευθύνονται στις 

δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν εξ’ ολοκλήρου σε αυτόν (Δήμος, ΚΕΠ, Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο) φιλοξενεί, σε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι την περιηγούνται στην Ιουλίδα, 

καθώς σε αυτή δραστηριοποιούνται περί τις 36 επιχειρήσεις και λειτουργεί το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας.  

-Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί σύμβολο στον τραπεζικό τομέα και για το λόγο 

αυτό τη χρησιμοποιεί πλήθος επαγγελματιών, μικροεπενδυτών και αγροτών (που 

αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων) και οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με 

τον ηλεκτρονικό τρόπο πραγματοποίησης αναλήψεων και πληρωμών.  

-Μέσω του εν λόγω καταστήματος εξυπηρετούνται πολλοί εκ των κατοίκων και των 

οικιστών για τις συναλλαγές τους με το Δήμο για την εξόφληση των οφειλών τους και 

όχι μόνο και 

-Εξυπηρετεί το σύνολο όσων συναλλάσσονται με το ΚΕΠ και το ΓΕΦ, στην έκδοση 

παραβόλων και την εξόφλησή τους με τραπεζική επιταγή (δεδομένου ότι το ΓΕΦ δεν 

εισπράττει χρήματα).  

 

Θεωρούμε ότι η επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της Ε.Τ.Ε. στο 

νησί μας, μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην Ε.Τ.Ε., στο Δήμο μας, 

στους επαγγελματίες και στους ιδιώτες εξυπηρετούμενους από αυτό.  

 

Παρακαλούμε θερμά για τη συμβολή σας, προκειμένου –για όλους τους παραπάνω λόγους- 

να  αποτραπεί μία τέτοια εξέλιξη.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 21/2019 

 

Θέμα 19ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της υπηρεσίας “παροχή εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την 

υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ”.  
 
 

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

εισηγούμενος το 19
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.  360/2017 

(ΑΔΑ: ΩΝΘ3ΩΕΔ-3ΨΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 

δαπάνης, τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και τη διάθεση πίστωσης για την 

«Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών 

αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ» και την υπ' αριθ. 495/2017 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας 
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ανάθεση της «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών 

αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ», ανάδοχος αναδείχθηκε ο Κοσμάς Σ. Αναγνωστόπουλος, με έδρα επί 

της οδού Αγίου Γερασίμου 23 - Ζωγράφου - ΤΚ 157 71, με ΑΦΜ 112092209 - ΔΟΥ ΙΒ’ 

Αθηνών, στον οποίο ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως 20/11/2018. 

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

αντικείμενο της «Παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου 

Κέας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ», όπως προβλεπόταν στην 

υπ’άριθμ.πρωτ.4724/20.11.2017, ο κ. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος υπέβαλε εμπρόθεσμα το 

με αριθ. πρωτ. 4236/15.11.2018 αίτημα παράτασης παράδοσης της εν λόγω προμήθειας. 

Στην αίτησή του αναφέρει ότι «Με την παρούσα Επιστολή θα θέλαμε να αιτηθούμε παράταση 

του χρόνου περαίωσης της από 20-11-2017 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και του 

γραφείου μας, καθώς η εκτέλεση της Σύμβασης εξαρτάται άμεσα από την έγκαιρη έγκριση και 

καταβολή της σχετικής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, το οποίο μετά από 

καθυστέρηση 10 μηνών κατέβαλε στις 15/10/2018 στον Δήμο Κέας το ποσό που αντιστοιχεί 

στην πληρωμή του 1ου παραδοτέου της Σύμβασης (ήτοι 6.200Ε), ενώ το παραδοτέο μας 

υπεβλήθη εμπρόθεσμα στις 11/12/2017. 

Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής, για την οποία αποδεχόμαστε ότι δεν ευθύνεται κανένας 

εκ των δύο συμβαλλόμενων, καθίσταται αδύνατη από την πλευρά μας η ολοκλήρωση του 

φυσικού αντικειμένου έως την 20-11-2018, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. 

Ως εκ τούτου, και λόγω του αστάθμητου παράγοντα που οφείλεται στους χρόνους 

έγκρισης και καταβολής πληρωμών από την πλευρά του Πράσινου Ταμείου, θα θέλαμε να 

αιτηθούμε παράταση του χρόνου περαίωσης της σχετικής Σύμβασης έως την λήξη του φυσικού 

αντικειμένου και σύμφωνα με τους ενδιάμεσους χρόνους υποβολής των παραδοτέων όπως 

ορίζονται στο Άρθρο 1 της Σύμβασης.». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτής και σύμφωνα με τους 

ενδιάμεσους χρόνους υποβολής των παραδοτέων όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 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 και την εισήγηση 

του Δημάρχου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της  «Παροχής εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την 

υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ» από τον κ. 

Κοσμά Σ. Αναγνωστόπουλο, έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτής και 

σύμφωνα με τους ενδιάμεσους χρόνους υποβολής των παραδοτέων όπως ορίζονται στο 

Άρθρο 1 της Σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 22/2019 
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Θέμα 20
ο
: Διαγραφές οφειλών πολιτών που αφορούν σε τέλη ύδρευσης, κοιμητηρίων 

κλπ.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων. Θώδος εισηγούμενος το 20
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι κατά την σύνταξη καταλόγου τελών κοιμητηρίων και προστίμων Κ.Ο.Κ, 

διαπιστώθηκε από το τμήμα εσόδων λανθασμένη χρέωση του εν λόγω τέλους ή προστίμου 

ως προς το ύψος του τέλους ή το πρόσωπο του οφειλέτη στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΠΕΤΡΟΥ (κωδικός οφειλέτη 11418), 

να γίνει διαγραφή ποσού 50,00€ τέλους χρήσης κοιμητηρίου του ΧΚ: 2422/20-6-2017 με 

αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 23/20-6-2017 για το έτος 2017 και για το μνήμα 315 του 

Νεκροταφείου Ιουλίδας, διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία λανθασμένη βεβαίωση του ποσού 

θεωρώντας ότι το μνήμα είναι διπλό. Σύμφωνα με αυτοψία που διενεργήθηκε στις 

15/1/2018, το μνήμα είναι μονό και η χρέωση του σύμφωνα με την ΑΔΣ: 205/2016 για τα 

τέλη χρήσης κοιμητηρίου για το έτος 2017 είναι 30,00€ οπότε προτείνεται να γίνει διαγραφή 

του ποσού 50,00€ (ΧΚ: 2422/20-6-2017 με αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 23/20-6-2017) και 

επαναβεβαίωση του ορθού ποσού 30,00€.  

2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΖΗΝΑ χα ΓΕΩΡΓΙΟΥ (κωδικός οφειλέτη 10563), να γίνει 

διαγραφή ποσού 130,00€ τελών χρήσης κοιμητηρίου για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016 και 

2017 διότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το τμήμα εσόδων, διαπιστώθηκε ότι για το 

ίδιο μνήμα Νο 258 του Νεκροταφείου Ιουλίδας και τα ίδια έτη έχει βεβαιωθεί και 

εισπραχθεί τέλος χρήσης κοιμητηρίου από τον οφειλέτη ΓΚΡΕΚΑ ΦΩΤΙΟ τ ΔΗΜ. ( 

κωδικός οφειλέτη 10053). Αναλυτικά η διαγραφή του εν λόγω ποσού έχει ως εξής: 

1) Χρήση 2013: ΧΚ 5190/17-09-2013 Ταμ. Βεβαίωση 17/17-09-2013 ΠΟΣΟ: 25,00 

2) Χρήση 2014: ΧΚ 2079/08-04-2014 Ταμ. Βεβαίωση 13/08-04-2014 ΠΟΣΟ: 25,00 

3) Χρήση 2015: ΧΚ 1975/22-04-2015 Ταμ. Βεβαίωση 16/22-04-2015 ΠΟΣΟ: 25,00 

4) Χρήση 2016: ΧΚ 3436/22-06-2016 Ταμ. Βεβαίωση 25/22-06-2016 ΠΟΣΟ: 25,00 

5) Χρήση 2017: ΧΚ 2422/20-06-2017 Ταμ. Βεβαίωση 23/20-06-2017 ΠΟΣΟ: 30,00 

 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚ. (κωδικός οφειλέτη 9575), να γίνει διαγραφή ποσού 

80,00€ τελών χρήσης κοιμητηρίου για τα έτη 2015, 2016 και 2017, διότι μετά από έλεγχο 

που πραγματοποίησε το τμήμα εσόδων, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται στο Νεκροταφείο 

Κορησσίας μνήμα ιδιοκτησίας Ελεύθερου Ιωάννη, η χρέωση γινόταν εκ παραδρομής για 

τον ενταφιασμό του πατέρα του Ελεύθερου Νικολάου σε δημοτικό χώρο και έχει γίνει 

εκταφή από το 2007. 

Αναλυτικά η διαγραφή του εν λόγω ποσού έχει ως εξής: 

 

1) Χρήση 2015: ΧΚ 1975/22-04-2015 Ταμ. Βεβαίωση 16/22-04-2015 ΠΟΣΟ: 25,00 

2) Χρήση 2016: ΧΚ 3436/22-06-2016 Ταμ. Βεβαίωση 25/22-06-2016 ΠΟΣΟ: 25,00 

3) Χρήση 2017: ΧΚ 2422/20-06-2017 Ταμ. Βεβαίωση 23/20-06-2017 ΠΟΣΟ: 30,00 
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4. ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝ. (κωδικός οφειλέτη 10763), να γίνει διαγραφή 

ποσού 180,00€ τελών χρήσης κοιμητηρίου για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

και 2017 διότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το τμήμα εσόδων διαπιστώθηκε ότι η 

χρέωση γινόταν εκ παραδρομής και σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του οφειλέτη με αρ. 

πρωτ.: 1317/23-4-2018, ο οφειλέτης δεν έχει καμία σχέση με το δικαίωμα χρήσης του 

μνήματος 105 στο Νεκροταφείο Ιουλίδας και καμία απαίτηση επί αυτού. Αναλυτικά η 

διαγραφή του εν λόγω ποσού έχει ως εξής: 

1) Χρήση 2011: ΧΚ 7081/23-11-2011 Ταμ. Βεβαίωση 25/23-11-2011 ΠΟΣΟ: 25,00 

2) Χρήση 2012: ΧΚ 5479/17-09-2012 Ταμ. Βεβαίωση 22/17-09-2012 ΠΟΣΟ: 25,00 

3) Χρήση 2013: ΧΚ 5190/17-09-2013 Ταμ. Βεβαίωση 17/17-09-2013 ΠΟΣΟ: 25,00 

4) Χρήση 2014: ΧΚ 2079/08-04-2014 Ταμ. Βεβαίωση 13/08-04-2014 ΠΟΣΟ: 25,00 

5) Χρήση 2015: ΧΚ 1975/22-04-2015 Ταμ. Βεβαίωση 16/22-04-2015 ΠΟΣΟ: 25,00 

6) Χρήση 2016: ΧΚ 3436/22-06-2016 Ταμ. Βεβαίωση 25/22-06-2016 ΠΟΣΟ: 25,00 

7) Χρήση 2017: ΧΚ 2422/20-06-2017 Ταμ. Βεβαίωση 23/20-06-2017 ΠΟΣΟ: 30,00 

 

5. KOSMOCAR AE (κωδικός οφειλέτη 14230), να γίνει διαγραφή ποσού 20,00€ 

προστίμου Κ.Ο.Κ από το Α.Τ. Κέας με α/α 935500008529/30-7-2015 για το Ε.Ι.Χ. 

αυτοκίνητο ΙΡΚ 4756, που βεβαιώθηκε με το ΧΚ: 6351/9-12-2015 και αριθμό ταμειακής 

βεβαίωσης 64/9-12-2015, διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία λανθασμένη βεβαίωση στο όνομα 

του ιδιοκτήτη του οχήματος (επιχ/ση ενοικίασης οχημάτων) και όχι στον μισθωτή που 

προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο (άρθρο 34 παρ. 11 του Κ.Ο.Κ όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, άρθρου 15 του Ν. 3534/23-2-2007). Σύμφωνα με την 

αίτηση του οφειλέτη με αρ. πρωτ. 150/14-1-2019 και την υποβολή των στοιχείων του 

μισθωτή κατά την ημ/νία της παράβασης, προτείνεται να γίνει διαγραφή του ποσού 20,00€ 

(ΧΚ: 6351/19-12-2015 με αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 64/9-12-2015) και βεβαίωση του 

προστίμου στο μισθωτή του οχήματος.  

 

6. AUTOHELLAS AΤΕE (κωδικός οφειλέτη 12984), να γίνει διαγραφή ποσού 80,00€ 

των παρακάτω προστίμων Κ.Ο.Κ από το Α.Τ. Κέας  

1) Νο 935500003285/07-08-2008 για το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ΙΕΜ 2129, που βεβαιώθηκε με 

το ΧΚ: 4559/08-09-2009 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 24/08-09-2009 με ποσό 40,00€ 

και 

2) Νο 935500004157/24-07-2009 για το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ΙΗΟ 6789, που βεβαιώθηκε με 

το ΧΚ: 3921/09-08-2010 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 24/09-08-2010 με ποσό 40,00€, 

διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία λανθασμένη βεβαίωση στο όνομα του ιδιοκτήτη του 

οχήματος (επιχ/ση ενοικίασης οχημάτων) και όχι στους μισθωτές που προκύπτουν από τα 

μισθωτήρια συμβόλαια (άρθρο 34 παρ. 11 του Κ.Ο.Κ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, 

άρθρου 15 του Ν. 3534/23-2-2007). Σύμφωνα με την αίτηση του οφειλέτη με αρ. πρωτ. 

58/9-1-2019 και την υποβολή των στοιχείων των μισθωτών κατά την ημ/νία της παράβασης, 

προτείνεται να γίνει διαγραφή του ποσού 80,00€ (ΧΚ: 4559/08-09-2009 με αριθμό 
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ταμειακής βεβαίωσης 24/08-09-2009 και ΧΚ: 3921/09-08-2010 με αριθμό ταμειακής 

βεβαίωσης 24/09-08-2010) και βεβαίωση των προστίμων στους μισθωτές των οχημάτων.  

 

7. EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ (κωδικός οφειλέτη 

12165), να γίνει διαγραφή ποσού 105,50€ των παρακάτω προστίμων Κ.Ο.Κ από το Α.Τ. 

Κέας  

1) Νο 935500000429/03-06-2006 για το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ΙΒΗ 1119, που βεβαιώθηκε με 

το ΧΚ: 4235/18-10-2006 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 19/03-11-2006 με ποσό 65,50€ 

και 

2) Νο 935500003461/15-08-2008 για το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ΖΜΡ 7543, που βεβαιώθηκε με 

το ΧΚ: 4559/08-09-2009 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 24/08-09-2009 με ποσό 40,00€, 

διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία λανθασμένη βεβαίωση στο όνομα του ιδιοκτήτη του 

οχήματος (επιχ/ση ενοικίασης οχημάτων) και όχι στους μισθωτές που προκύπτουν από τα 

μισθωτήρια συμβόλαια (άρθρο 34 παρ. 11 του Κ.Ο.Κ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, 

άρθρου 15 του Ν. 3534/23-2-2007). Σύμφωνα με την αίτηση του οφειλέτη με αρ. πρωτ. 

144/14-1-2019 και την υποβολή των στοιχείων των μισθωτών κατά την ημ/νία της 

παράβασης, προτείνεται να γίνει διαγραφή του ποσού 105,50€ (ΧΚ: 4235/18-10-2006 με 

αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 19/3-11-2006 και ΧΚ: 4559/08-09-2009 με αριθμό ταμειακής 

βεβαίωσης 24/08-09-2009) και βεβαίωση των προστίμων στους μισθωτές των οχημάτων.  

 

8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (κωδικός οφειλέτη 11452), να γίνει διαγραφή ποσού 

400,00€ των παρακάτω προστίμων Κ.Ο.Κ από το Α.Τ. Κέας  

1) Νο 935500012052/10-08-2016 για το Δ.Ι.Χ. μοτοποδήλατο ΕΝΚ 0370, που βεβαιώθηκε 

με το ΧΚ: 602/28-02-2017 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 4/28-02-2017 με ποσό 360,00€ 

και 

2) Νο 935500011640/13-08-2016 για το Δ.Ι.Χ. μοτοποδήλατο ΕΝΑ 0508, που βεβαιώθηκε 

με το ΧΚ: 602/28-02-2017 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 4/28-02-2017 με ποσό 40,00€, 

διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία λανθασμένη βεβαίωση στο όνομα του ιδιοκτήτη του 

οχήματος (επιχ/ση ενοικίασης οχημάτων) και όχι στους μισθωτές που προκύπτουν από τα 

μισθωτήρια συμβόλαια (άρθρο 34 παρ. 11 του Κ.Ο.Κ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, 

άρθρου 15 του Ν. 3534/23-2-2007). Σύμφωνα με την αίτηση του οφειλέτη με αρ. πρωτ. 

1887/22-5-2017 και την υποβολή των στοιχείων των μισθωτών κατά την ημ/νία της 

παράβασης, προτείνεται να γίνει διαγραφή του ποσού 400,00€ (ΧΚ: 602/28-02-2017 και 

αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 4/28-02-2017) και βεβαίωση των προστίμων στους μισθωτές 

των οχημάτων.  

 

9. OLYMPIC ΕΜΠ. ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ (κωδικός οφειλέτη 11984), να γίνει 

διαγραφή ποσού 160,00€ των παρακάτω προστίμων Κ.Ο.Κ από το Α.Τ. Κέας  

1) Νο 935500007765/16-08-2015 για το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ΙΡΝ 9016, που βεβαιώθηκε με το 

ΧΚ: 1960/19-4-2016 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 20/19-04-2016 με ποσό 40,00€,  
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2) Νο 935500008561/28-07-2016 για το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ΙΟΒ 5086, που βεβαιώθηκε με 

το ΧΚ: 602/28-02-2017 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 4/28-02-2017 με ποσό 80,00€ και 

3) Νο 935500011632/11-08-2016 για το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ΙΡΝ 9016, που βεβαιώθηκε με το 

ΧΚ: 602/28-02-2017 και αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 4/28-02-2017 με ποσό 40,00€ 

διότι έχει γίνει από τη υπηρεσία λανθασμένη βεβαίωση στο όνομα του ιδιοκτήτη του 

οχήματος (επιχ/ση ενοικίασης οχημάτων) και όχι στους μισθωτές που προκύπτουν από τα 

μισθωτήρια συμβόλαια (άρθρο 34 παρ. 11 του Κ.Ο.Κ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, 

άρθρου 15 του Ν. 3534/23-2-2007). Σύμφωνα με τις αιτήσεις του οφειλέτη με αρ. πρωτ. 

1246/10-4-2017 και 2222/12-6-2017 και την υποβολή των στοιχείων των μισθωτών κατά 

την ημ/νία της παράβασης, προτείνεται να γίνει διαγραφή του ποσού 160,00€ (ΧΚ: 

1960/19-4-2016 με αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 20/19-04-2016 και ΧΚ: 602/28-02-2017 

με αριθμό ταμειακής βεβαίωσης 4/28-02-2017) και βεβαίωση των προστίμων στους 

μισθωτές των οχημάτων.  

 

10. DULJA ALAJDIN (κωδικός οφειλέτη 12921), να γίνει διαγραφή ποσού 400,00€ 

προστίμου Κ.Ο.Κ από το Α.Τ. Κέας με α/α 935500008222/14-7-2012 για το Φ.Ι.Χ. 

αυτοκίνητο ΜΕΖ 9585, που βεβαιώθηκε με το ΧΚ: 5353/26-9-2013 και αριθμό ταμειακής 

βεβαίωσης 22/26-9-2013, διότι εσφαλμένα το ΑΤ. Κέας διαβίβασε στην υπηρεσία την 

κλήση για βεβαίωση αφού αυτή ήδη είχε διορθωθεί από τον διοικητή Δημ. Νάση ως προς το 

ποσό για καταβολή και είχε πληρωθεί το πρόστιμο με το υπ΄αρ. διπλότυπο: 1845/20-7-2012 

(ΥΒΣ:295/20-7-2012) του Δήμου Κέας. 

 

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

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Α΄57 κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει και την 

εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τα κάτωθι: 

1. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΠΕΤΡΟΥ (κωδικός οφειλέτη 11418), 

να γίνει διαγραφή ποσού 50,00€ και επαναβεβαίωση του ορθού ποσού 30,00€. 

2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΖΗΝΑ χα ΓΕΩΡΓΙΟΥ (κωδικός οφειλέτη 10563), να γίνει 

διαγραφή ποσού 130,00€. 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚ. (κωδικός οφειλέτη 9575), να γίνει διαγραφή ποσού 

80,00€. 

4. ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝ. (κωδικός οφειλέτη 10763), να γίνει διαγραφή 

ποσού 180,00€. 

5. KOSMOCAR AE (κωδικός οφειλέτη 14230), να γίνει διαγραφή ποσού 20,00€ και 

επαναβεβαίωση του προστίμου στο μισθωτή του οχήματος.  

6. AUTOHELLAS AΤΕE (κωδικός οφειλέτη 12984), να γίνει διαγραφή ποσού 80,00€ 

και επαναβεβαίωση των προστίμων στους μισθωτές των οχημάτων.  
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7. EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ (κωδικός οφειλέτη 

12165), να γίνει διαγραφή ποσού 105,50€ και επαναβεβαίωση των προστίμων στους 

μισθωτές των οχημάτων.  

8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (κωδικός οφειλέτη 11452), να γίνει διαγραφή ποσού 

400,00€ και επαναβεβαίωση των προστίμων στους μισθωτές των οχημάτων. 

9. OLYMPIC ΕΜΠ. ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ (κωδικός οφειλέτη 11984), να γίνει 

διαγραφή ποσού 160,00€ και επαναβεβαίωση των προστίμων στους μισθωτές των 

οχημάτων. 

10. DULJA ALAJDIN (κωδικός οφειλέτη 12921), να γίνει διαγραφή ποσού 400,00€. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23/2019 
 

 

Θέμα 21
ο
: Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου ΄΄Ανακατασκευή γηπέδου 5χ5 

στην Ιουλίδα ν. Κέας΄΄.  
 

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

εισηγούμενος το 21
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 2171/20-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ο9ΘΚΣΨ-3ΤΤ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του 

Π.Τ.Α. Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του 1ου λογαριασμού του υποέργου 

‘’ΠΣ ΠΝΑ & δ. Κέας για την υλοποίηση του έργου ΄΄Ανακατασκευή γηπέδου 5χ5 στην 

Ιουλίδα ν. Κέας΄΄ ‘’ του έργου της Σ.Α.Ε.Π. 567 με ΚΑ 2017ΕΠ56700002 ΄΄Συντηρήσεις – 

επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων΄΄.  

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 173667/2440/19-12-2018 εισήγηση για πληρωμή δαπανών της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ν.Α. και την υπ’ αριθμ. 1704176/21-12-

2018 χρηματική εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος  κατανεμήθηκε στο Δήμο μας ποσό 

11.624,50€.  

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί χρηματοδότηση 

ποσού 11.624,50€ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, που πιστώθηκε 

στον Κ.Α. εσόδου 1213.0007 «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για 

το έργο «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας» του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικ. έτους 2018.  

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

χρηματική εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος, την απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει και αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 11.624,50€ που κατανεμήθηκε στο 

Δήμο μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2171/2018 απόφασης του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου ΄΄Ανακατασκευή γηπέδου 5χ5 

στην Ιουλίδα ν. Κέας΄΄. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 24/2019 
 
Θέμα 22

ο
: Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας για το έτος 

2019.  
 

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

εισηγούμενος το 22
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 

του Π.Δ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και 

κοινοτήτων διεξάγονται από  Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν δήμους από τον 

Δήμαρχο, ως  Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο Δημοτικούς Συμβούλους, και για τις 

κοινότητες από τον Πρόεδρο της κοινότητας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο 

κοινοτικούς συμβούλους.  

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε  του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ο καθορισμός των 

όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης 

είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η 

διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη.  

Η επιλογή των μελών της επιτροπής διενεργείται κατόπιν κλήρωσης για την ανάδειξη 

των τακτικών και αναπληρωματικών μελών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 

ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) και τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 και 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκυκλίους. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διενήργησε κλήρωση μεταξύ των μελών του Σώματος του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών 

μελών, για την υπό σύσταση ανωτέρω επιτροπή. Μετά το πέρας της κλήρωσης 

αναδείχθηκαν τα παρακάτω μέλη:  

     Τακτικά Μέλη 

        - Ιωάννης Ευαγγέλου , Δήμαρχος 

        -Ειρήνη Βελισσαροπούλου, επικεφαλής μειοψηφίας 

 

         -Στέφανος Βρεττός, σύμβουλος πλειοψηφίας 

  

   Αναπληρωματικά Μέλη 

  -  Αντώνιος Παούρης, σύμβουλος πλειοψηφίας 

 -   Δημήτριος Μουζάκης, σύμβουλος μειοψηφίας 

 

-   Δημήτριοςν Καβαλιέρος, σύμβουλος πλειοψηφίας 
 

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

προαναφερθείσες διατάξεις και το αποτέλεσμα της κλήρωσης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Συγκροτεί 3μελή επιτροπή για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών εκμίσθωσης –εκποίησης 

πραγμάτων –ακινήτων του Δήμου Κέας και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Κέας για το 

έτος 2019, ως εξής:  

           Τακτικά Μέλη 

        - Ιωάννης Ευαγγέλου , Δήμαρχος 

        -Ειρήνη Βελισσαροπούλου, επικεφαλής μειοψηφίας 

 

         -Στέφανος Βρεττός, σύμβουλος πλειοψηφίας 

  

   Αναπληρωματικά Μέλη 

  -  Αντώνιος Παούρης, σύμβουλος πλειοψηφίας 

 -   Δημήτριος Μουζάκης, σύμβουλος μειοψηφίας 

 

-   Δημήτριοςν Καβαλιέρος, σύμβουλος πλειοψηφίας 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 25/2019 
 

 

 Θέμα 23
ο
: Έγκριση δαπάνης επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής  ιατρών 

ΠΠΙ Κέας και αναπληρωτών εκπαιδευτικών  για το 2019.  
 

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

εισηγούμενος το 23
 ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα κάτωθι: 

 «Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α’/09.12.2013): «Οι ΟΤΑ 

και τα ΝΠΔΔ αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα 

διαμονής για τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην 

περιοχή τους για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους […] Με αποφάσεις του 

Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι νησιωτικές, άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες 

περιοχές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει έξι 

(6) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 

Επιπλέον, με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 60934 (ΦΕΚ 

2050/Β’/29.07.214) απόφασης του Υπουργού Υγείας: «1. Χαρακτηρίζονται ως άγονες και 

προβληματικές λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών τους 

συνθηκών, και οι παρακάτω νομοί των Περιφερειών της χώρας ή οι κατά νομό, πόλεις ή 

κωμοπόλεις, όπου εδρεύουν νοσοκομεία, νοσοκομεία- κέντρα υγείας ή κέντρα υγείας: […] 

Νομός Κυκλάδων» 

Με την υπ’ αριθμ.15/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, είχε εγκριθεί δαπάνη 

μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας 

υπαίθρου του Π.Π.Ι. Κέας ύψους τριακοσίων (300,00€) ευρώ, με ανώτατο αριθμό τους δύο 

(2) ιατρούς μηνιαίως. 
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Ο Ν. 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349,το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 

του Ν. 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. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 258/4-12-2017 απόφασή του ενέκρινε 

ομόφωνα (αριθμ. Απόφ. 258/2017), τον ορισμό ως δικαιούχων της παροχής σίτισης και 

στέγασης του άρθρου 32 του Ν. 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί και θα 

υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), και για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η θητεία τους. 

Με την υπ’ αριθμ. 150/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτά τα 

αιτήματα των ιατρών κ.κ. Χαράλαμπου Χιωτάκη και Ελευθερίου Δαρζέντα που υπηρετούν 

στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) για την κάλυψη της δαπάνης 

σίτισης και στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας τους στο ΠΠΙ Κέας, 

και ενέκρινε την καταβολή στον κάθε αιτούντα-δικαιούχο το μηνιαίο ποσό των διακοσίων 

(200,00€) ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2018 έως  τη λήξη της θητείας τους. 

Με την υπ’ αριθμ. 270/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την 

χορήγηση επιδόματος σίτισης και στέγασης στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό μειωμένου 

ωραρίου κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο, που υπηρετεί στα Δημοτικά Σχολεία Κορησσίας και 

Αγ. Νικολάου Κατωμεριάς Κέας σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 349 του Ν. 

4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Ν. 4483/ΦΕΚ 

107/Α΄/31-07-2017. Για το έτος 2019 η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν πενήντα 

(150,00€) ευρώ μηνιαίως και μέχρι τη λήξη της θητείας του. 

Η ανωτέρω 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 2019 του Δήμου Κέας. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το άρθρο 20 του Ν. 

4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α’/09.12.2013), το άρθρο 32 του Ν. 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν. 4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), την εισήγηση 

του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έγκριση δαπάνης μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης έτους 2019, στους 

δικαιούχους ως εξής: 

1. Δαπάνη μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης επικουρικών ιατρών και ιατρών 

υπηρεσίας υπαίθρου του Π.Π.Ι. Κέας ύψους τριακοσίων (300,00€) ευρώ μηνιαίως, με 
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ανώτατο αριθμό τους δύο (2) ιατρούς, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και μέχρι 

τη λήξη της θητείας τους.  

2. Δαπάνη μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης, των γενικών-επιμελητών ιατρών 

κ.κ. Χαράλαμπου Χιωτάκη και Ελευθερίου Δαρζέντα, ύψους διακοσίων (200,00€) ευρώ 

μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2018 και μέχρι τη λήξη της θητείας τους. 

3. Δαπάνη μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό 

μειωμένου ωραρίου κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο, ύψους εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ 

μηνιαίως, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του και μέχρι τη λήξη της θητείας 

του. 

Σε περίπτωση αναπλήρωσης, αντικατάστασης ή νέου αιτήματος δικαιούχου, θα ληφθεί 

εκ νέου απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τον δικαιούχο του επιδόματος. 

 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,  όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018) » του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

του Δήμου Κέας. 

 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 26/2019 
 
Θέμα  24

ο
: Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Κέας στους όρους και συμφωνίες της 

σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο 

πλαίσιο του προγράμματος « Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων 

των Ο.Τ.Α.».  
 

 

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

εισηγούμενος το 24
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο Δήμος Κέας υπέβαλλε τις 

με αρ. Πρωτ. 2567/17.07.2018 & 2571/17.07.2018 Αίτησεις Χρηματοδότησης στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ”, σε 

συνέχεια  της 104773_17/09.08.2017 Πρόσκλησης του Ταμείου Παρακαταθηκών & 

Δανείων. 

Οι τίτλοι των υπό ένταξη μελετών ήταν: 

1. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την Επισκευή Ρεδιαδίου κτιρίου 

στον οικισμό Ιουλίδας,ποσού 49.600,00 € καθώς και των υπηρεσιών ωρίμανσης ποσού 

4.960,00 € 

2.Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου, ποσού 30.440,00 €. 

Το Τ.Π. & Δανείων με το  υπ’αρίθμ.πρωτ. (0)5473_19/11.01.2019 έγγραφό του ενέκρινε 

την ένταξη των ως άνω μελετών του Δήμου Κέας και μας απέστειλε με επισύναψη την 

ειδική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  και τη δήλωση προσχώρησής 

μας σε αυτή. Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από τη λειτουργία  και τη διαχείριση του 

λογαριασμού, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Τ.Π. & 

Δανείων, το κόστος του Ταμείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του 

προγράμματος, το οποίο δε συνδέεται με τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς 

και ο τρόπος καταβολής αυτού. 
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Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται να αποσταλεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

& Δανείων: 

-Η παρούσα Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το αποδεικτικό δημοσίευσης αυτής και 

του εγγράφου με το οποίο κοινοποιείται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

-Η δήλωση προσχώρησης δικαιούχου ΟΤΑ στη σύμβαση του δεσμευμένου λογαριασμού 

επιχορήγησης (escrow account), νόμιμα υπογεγραμμένης. 

Στην παρούσα επισυνάπτεται η σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) 

του  Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, την οποία για να αποδεχτεί και να συμφωνήσει 

με όλους τους όρους της ο δικαιούχος, Δήμος Κέας, υπογράφει  την συνημμένη “Δήλωση 

Προσχώρησης”. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με: 

1.Την έγκριση ή μη της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της 

σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης 

έργων των Ο.Τ.Α.” Α’ Φάση. 

2.Την εξουσιοδότηση ή μη του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ευαγγέλου να υπογράψει την 

δήλωση προσχώρησης. 

3.Περί ορισμού ή μη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και 

μεσεγγυούχου του προϊόντος του δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγηση σε αυτό 

ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες  που συμφωνούνται με 

τη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού. 

4.Συναίνεση ή μη του Δήμου Κέας ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

ίσο με το κόστος των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης 

του Τ.Π. & Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου, στα 

οποία αφορούν οι επιχορηγούμενες μελέτες. 

 

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

εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Την έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης 

δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων 

των Ο.Τ.Α.” Α’ Φάση, ως επισυνάπτεται. 

2.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, να υπογράψει την δήλωση 

προσχώρησης. 

3.Τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου 

του προϊόντος του δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής 

και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες  που συμφωνούνται με τη σύμβαση 

δεσμευμένου λογαριασμού. 

4.Τη συναίνεση του Δήμου Κέας ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο 

με το κόστος των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του 
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Τ.Π. & Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου, στα οποία 

αφορούν οι επιχορηγούμενες μελέτες. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 27/2019 
 

 

Θέμα 25
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Κέας.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 25
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Ν.3463 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» (ΦΕΚ 114/8-6-2006), οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι 

Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, μπορούν να μετακινούνται 

έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από την έδρα 

του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας χωρίς προηγούμενη 

απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς 

καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.  

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 

μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση. 

Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα του 

κατεπείγοντος, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις αυτές από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από 

τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και 

έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 

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

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και του 

άρθρου 140 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις του Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο 

και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, οι 

οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών 

κάθε μετακίνησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 28/2019 

 

 

Θέμα 26
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων. Θώδος εισηγούμενος το 26
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Ν.3463 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 114/8-6-2006), οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι 

Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, μπορούν να μετακινούνται έξω από 



4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Ιανουαρίου 2019 

50 

 

την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο 

Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η 

μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.  

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 

μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση. 

Οι μετακινήσεις των Αντιδημάρχων, προβλέπονται όταν ενδεχομένως να παραστεί 

ανάγκη να μεταβούν εκτάκτως εκτός νησιού, λόγω των αρμοδιοτήτων τους.  

Γι’ αυτό το λόγο, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις 

τους αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την 

προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 

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

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114),  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις των Αντιδημάρχων από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση έτους 2019, που προβλέπεται από 

τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και 

έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 29/2019 

 

Θέμα 27
ο
: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής 

τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 27
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας 

από αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες, ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες 

ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου 

τους, λαμβανομένης υπόψη, της συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04: «Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, 

αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ. 

410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων 

(80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των 

υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς 

των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

οικείου δήμου ή κοινότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους 

παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 

κλήσεων αυτών.» Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή 
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κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα στα όρια που θεσπίζονται 

από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου 

Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, ορίζει ότι στο ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο 

προϋπολογισμός του οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, βάσει της 

απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, θα υπολογίζεται το σύνολο της 

σχετικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους χρεώσεων. Το ανώτατο 

επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από την προαναφερόμενη ΚΥΑ 

ως εξής:  

 

Δικαιούχοι Ανώτατο επιτρεπτό 

χρηματικό όριο 

κλήσεων μηνιαίως 

(ευρώ) 
Πρόεδροι Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  Μέχρι 200 € 
Νομάρχες  »  200 € 
Αντινομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων- 

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων  

» 100 € 

Πρόεδροι νομαρχιακών συμβουλίων  » 80 € 
Έπαρχοι  » 120 € 
Γενικοί Γραμματείς Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων -

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων  

» 160 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων 

+ πρωτευουσών νομών  

» 200 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 

κατοίκους  

» 160 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000 

κατοίκους  

» 140  € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους & 

Πρόεδροι Κοινοτήτων  

» 100 € 

Αντιδήμαρχοι 50% του ορίου 

κλήσεων του Δημάρχου 
Πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων δήμων 

με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων (αρ. 120 π.δ. 

410/1995)  

Μέχρι 60 € 

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό 

άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)  

» 80 € 

Γενικοί Γραμματείς δήμων  80% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου  
 

Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία, η 

επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση 

υπαλλήλων τους, ή και κλιμακίων, σε τόπο εκτός των χώρων εργασίας τους, σε περιπτώσεις 

όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι αρμόδιες 

υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με 
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τις διατάξεις  του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ. 8 «Χρήση 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.» παρέχεται η δυνατότητα 

στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε προϊσταμένους οργανικών 

μονάδων προκειμένου με ευθύνη τους να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό 

των υπηρεσιών τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  

Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον νόμο, για το Δήμο μας, είναι μία 

συσκευή. Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που μπορεί να 

βαρύνει τον προϋπολογισμό  για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με αυτό του 

Αντιδημάρχου, ήτοι πενήντα (50,00 €) ευρώ.  

Με απόφαση του Δημάρχου καθορίζεται απαραίτητα το ανώτατο όριο δαπάνης που 

μπορεί να πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρούμενου πάντα του περιορισμού ότι το 

ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδήμαρχου. 

Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας 

υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία 

κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει 

αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να καθορίσει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο 

κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για κάθε μήνα, εντός του οποίου μπορούν να κάνουν χρήση οι 

δικαιούχοι του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ως εξής:  

Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για το Δήμαρχο. 

Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους. 

Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. 

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

διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3274/2004, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α/7-6-2010), του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, την ΚΥΑ 18391/22-9-2005 (ΦΕΚ 

1388/Β/7-10-2005), την εγκύκλιο 59801/36/20-12-2005, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 

17 παρ.8 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2-10-2006)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καθορίζει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων για χρήση υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το 

έτος 2019 ως εξής:  

Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για το Δήμαρχο. 

Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους. 

Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. 

Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας 

υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία 

κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει 

αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 30/2019 
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Θέμα  28
ο
: Λύση σύμβασης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2018-

2019.  

 

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

εισηγούμενος το 28
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τη δυνατότητα 

ματαίωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και 

ελαιολιπαντικών έτους 2018-2019, σας αναφέρω τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μεταξύ άλλων “λόγω 

παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης”. 

Εν προκειμένω, και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με αρμόδιο 

υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ενημερωθήκαμε ότι θα προβούν σε 

έκδοση Απόφασης μη έγκρισης της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για 

προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των νομικών του προσώπων 

του για το έτος 2018-2019, λόγω μη τήρησης της χρονική προθεσμίας υποβολής 

προσφορών, όπως αυτή ορίζεται από το άρθ. 121 παρ.1α Ν.4412/2016, 

και για τον λόγο αυτό, εισηγούμαστε: 

 την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για προμήθεια 

καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των νομικών του προσώπων του 

για το έτος 2018-2019, 

 τη λύση της, από 28/12/2018 Σύμβασης με Αριθ. Πρωτ 4861, με την εταιρεία 

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ, για προμήθεια υγρών καυσίμων και 

 τη λύση της, από 21/12/2018 Σύμβασης με Αριθ. Πρωτ 4778, με την εταιρεία 

GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ και τον διακριτικό τίτλο: GANDOIL Μ.Ε.Π.Ε, για προμήθεια 

ελαιολιπαντικών. 

 

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

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

 τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 26, 32 και 106, 

 την με αριθ.275/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμός των όρων Διακήρυξης διαγωνισμού για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 

 την εισήγηση του Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 



4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Ιανουαρίου 2019 

54 

 

1. την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για προμήθεια 

καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των νομικών του προσώπων του 

για το έτος 2018-2019, 

2. τη λύση της, από 28/12/2018 Σύμβασης με Αριθ. Πρωτ 4861, με την εταιρεία 

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ, για προμήθεια υγρών καυσίμων και 

3. τη λύση της, από 21/12/2018 Σύμβασης με Αριθ. Πρωτ 4778, με την εταιρεία 

GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ και τον διακριτικό τίτλο: GANDOIL Μ.Ε.Π.Ε, για προμήθεια 

ελαιολιπαντικών. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί και στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθ. 31/2019 

 

 

 

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   
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                                                                                                9. Νικόλαος Ζουλός   

 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    

   

     

                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     

 

                

                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    

     

                 

                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 

    

                

                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         

     

               

                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 

 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 


