6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Μαρτίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 6ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 15η Μαρτίου 2019
Σήμερα, 15 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην
Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 931/8-3-2019 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 11 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
4. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
5. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
3. Μουζάκη Αντ.Σώζα
4. Νικόλαος Στ. Παούρης
5. Νικόλαος Α. Πολίτης
6. Στέφανος Αθ. Βρεττός(προσήλθε κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος)

7. Αντώνιος Β. Παούρης
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
10. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
11.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος

(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.
Προσήλθε ο κ.Βρεττός κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. Δεν αποχώρησαν δημοτικοί
σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

1

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Μαρτίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/3/2019
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 931/8-3-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση
αγώνων ορεινού τρεξίματος «Cyclades Trail Cup: Kea Challenge». [Εισηγητής:
Πρόεδρος ΔΣ, κ.Κων/νος Θώδος]
Θέμα 2ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση
των αγώνων δρόμου ΚΕΑ RUN 2019. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ.Κων/νος Θώδος]
Θέμα 3ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση
ημερίδας για την ανάπτυξη του θεματικού / εναλλακτικού τουρισμού. [Εισηγητής:
Πρόεδρος ΔΣ, κ.Κων/νος Θώδος]
Θέμα 4ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τους αγώνες “
Darts ”.[Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ.Κων/νος Θώδος]
Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου
στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για κατασκευή και τοποθέτηση μνημείου στη Μακρόνησο.
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 8ο: Παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στην περιοχή Βρόσκοπος Νήσου
Κέας για την υλοποίηση του έργου «Λιμενική εγκατάσταση πρόσβασης (αποβάθρα),
αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων μονάδας αφαλάτωσης και οδοποιία, που
αποτελούν συνοδά έργα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή
Βρόσκοπος Δήμου Κέας», της εταιρείας «Ειδικού Σκοπου24 ΑΕ». [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 9ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή
γηπέδου 11*11 στη θέση Προφίτης Ηλίας της νήσου Κέας» στο πλαίσιο Προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές
και δραστηριότητες Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων των Δήμων». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 10ο: Έγκριση και αποδοχή της μελέτης “Βελτίωση βατότητας και απορροών
όμβριων υδάτων Δημοτικής οδοποιϊας”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 11ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου ΣπυρίδωναΑγ.Γεωργίου Κορησσίας». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 12ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2019». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 13ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 19_2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ:6Ψ3ΨΩΕΔ-ΕΟΑ) περί Έγκρισης υποβολής 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
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επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 14ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν.
4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση
καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Κέας για το έτος 2019. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ κ Στ.Βρεττός]
Θέμα 15ο: ¨Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην έκθεση “Salon
Mondial du Tourisme” στο Παρίσι, (14-17/3/2019). [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Θέμα 16ο: ¨Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου για
τη μετάβασή του στη Σύρο (22/2/2019-26/2/2019), προκειμένου να πραγματοποιήσει
επισκέψεις σε υπηρεσίες για υποθέσεις του Δήμου. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Θέμα 17ο : Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλούπαραλίας και καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση με
αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους για το
2019. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 18ο: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος
σίτισης και στέγασης . [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 19ο: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ. Βρεττός]
Θέμα 20ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημ. Καβαλιέρος]
Θέμα 21ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την
επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας».
[Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ.Κων/νος Θώδος]
Θέμα 22ο: Ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου πλησίον
Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιουλίδας (αρθ.7 ΠΔ.270/81). [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Θέμα 23ο: Ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου πλησίον
ΧΥΤΑ Δήμου Κέας (αρθ.7 ΠΔ.270/81).. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 24ο: Απόφαση περί απευθείας αγοράς ακινήτου πλησίον Δημοτικού Κοιμητηρίου
Ιουλίδας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 25ο: Απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου πλησίον ΧΥΤΑ Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση
αγώνων ορεινού τρεξίματος «Cyclades Trail Cup: Kea Challenge».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου,
προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Ο Δήμος Κέας, έχει αποφασίσει να διοργανώσει αγώνες ορεινού τρεξίματος, το
Σάββατο 13 & την Κυριακή 14 Απριλίου, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν αγώνα downhill
Καρθαίας, αγώνα 5 χλμ., αγώνα 18χλμ. και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις.
Στο πλαίσιο αυτό θα καλυφθούν:
Δαπάνες διοργάνωσης κόστους 3.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για τη διοργάνωση αγώνων ορεινού τρεξίματος
«Cyclades Trail Cup: Kea Challenge», την εξειδίκευση: του ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα
αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό
3.000,00€.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 3.000,00€ για τη διοργάνωση
αγώνων ορεινού τρεξίματος «Cyclades Trail Cup: Kea Challenge».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:45/2019
Σημ.: προσήλθε ο κ. Στ.Βρεττός κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος για το οποίο και
ψήφισε.
Θέμα 2ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση
των αγώνων δρόμου ΚΕΑ RUN 2019.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
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1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου,
προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Ο Δήμος Κέας, έχει αποφασίσει να διοργανώσει για 5η συνεχόμενη χρονιά τους αγώνες
δρόμου ΚΕΑ RUN, την Κυριακή 19/5/2019.
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 10 χλμ., 5 χλμ. καθώς
και 600μ. για παιδιά.
Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του νησιού και η κοινωνική προσφορά,
καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη του Κέντρου Υγείας του νησιού.
Ο φορέας της διοργάνωσης προτείνεται να είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Κέας και ο Δήμος Κέας.
Για την υποστήριξη της διοργάνωσης και δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να
γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον αριθμό των συμμετεχόντων, προκύπτει η ανάγκη να
καλυφθούν ενδεχόμενα:
Δαπάνες, διαμονής των εθελοντών Σαμαρειτών, δαπάνες προμήθειας μεταλλίων,
προμήθειας T- shirts εθελοντών και δρομέων, εκτυπώσεων κ.λπ. συνολικού κόστους
1.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για τη διοργάνωση ΚΕΑ RUN 2019, την εξειδίκευση:
του ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 1.000,00€.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 1.000,00€ για τη διοργάνωση
της δράσης ΚΕΑ RUN 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:46/2019
Θέμα 3ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση
ημερίδας για την ανάπτυξη του θεματικού / εναλλακτικού τουρισμού.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):

5

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Μαρτίου 2019
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου,
προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Ο Δήμος Κέας, έχει αποφασίσει –στο πλαίσιο της διοργάνωσης ΚΕΑ CHALLENGE να
διοργανώσει ημερίδα με αντικείμενο την ανάπτυξη του θεματικού / εναλλακτικού
τουρισμού, από εξειδικευμένους συνεργάτες της εταιρείας Greek Tourism Pages, που με
περισσότερα από 40 χρόνια δραστηριότητας, διαθέτει βαθειά γνώση της τουριστικής αγοράς
και κυρίως σε θέματα στοχευμένης πληροφόρησης, δημοσιότητας, μάρκετινγκ και
δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, η ημερίδα θα φέρει τον τίτλο: «Αθλητικός τουρισμός: Πως να αυξήσετε
την σεζόν και την αναγνωρισιμότητα του τόπου σας. Τρόποι και μέθοδοι εκμετάλλευσης και
προώθησης»
Στο πλαίσιο αυτό θα καλυφθούν:
Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και σίτισης των εισηγητών, κόστους περίπου 385,00€
συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Αθλητικός
τουρισμός: Πως να αυξήσετε την σεζόν και την αναγνωρισιμότητα του τόπου σας. Τρόποι
και μέθοδοι εκμετάλλευσης και προώθησης», την εξειδίκευση: του ΚΑ εξόδων 00.6444
«Διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεων, διαλέξεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
του Δήμου Κέας, ποσό 385,00€.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 00.6444 «Διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεων,
διαλέξεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 385,00€ για τη
διοργάνωση ημερίδας, με αντικείμενο την ανάπτυξη του θεματικού / εναλλακτικού
τουρισμού με τίτλο «Αθλητικός τουρισμός: Πως να αυξήσετε την σεζόν και την
αναγνωρισιμότητα του τόπου σας. Τρόποι και μέθοδοι εκμετάλλευσης και προώθησης».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:47/2019
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Θέμα 4ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τους αγώνες “
Darts ”.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
2. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου,
προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Στην Κέα διοργανώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το «4th Kea Open Darts
Tournament”, από τις 3-5 Μαΐου 2019.
Πέρυσι οι συμμετοχές έφτασαν τις εκατόν δεκατέσσερις (114), ενώ φέτος αναμένεται
να ξεπεράσουν τις εκατόν πενήντα (150), με αθλητές που θα καταφθάσουν από όλα τα μέρη
της Ελλάδος και το εξωτερικό, με τους συνοδούς τους, γεγονός που κατατάσσει τη
διοργάνωση στο δεύτερο μεγαλύτερο σε συμμετοχές τουρνουά στην Ελλάδα. Επιπλέον, η
ομάδα Kea Darts αφήνει πλέον το στίγμα της, εκπροσωπώντας το νησί σε μεγάλα τουρνουά
της Ελλάδος και του εξωτερικού, έχοντας ήδη ένα μέλος στην εθνική ομάδα.
Σκοπός όλων είναι η διοργάνωση να καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες της
Ελλάδος και να προσελκύει κάθε χρόνο και περισσότερους επισκέπτες, που θα γνωρίσουν,
θα αγαπήσουν την Κέα και θα την επισκέπτονται σε κάθε ευκαιρία.
Η συμμετοχή του Δήμου έχει αυτόν ακριβώς το στόχο. Να μεταδώσει το μήνυμα ότι η
διοργάνωση στηρίζεται και από τον επίσημο φορέα του νησιού, να βοηθήσει στη
μεγαλύτερη δημοσιότητα αυτής και να στηρίξει οικονομικά τη διεξαγωγή του τουρνουά.
Στο πλαίσιο αυτό θα καλυφθούν:
Δαπάνες προμήθειας στόχων και εξοπλισμού αυτών (surrounds), κόστους περίπου
500,00€.
Δαπάνες ένδυσης των αθλητών, των εθελοντών και των διοργανωτών (καπέλα και
μπλουζάκια), κόστους περίπου 2.000,00€
Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 2.500,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για τη συνδιοργάνωση του 4ου Kea Open Darts
Tournament, την εξειδίκευση: του ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 2.500,00€ .
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσού 2.500,00€ για τη
συνδιοργάνωση του 4ου Kea Open Darts Tournament.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:48/2019
Θέμα 5ο: 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 5ο θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.
4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» και
την παράγραφο 5 αναφέρεται ότι: «Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και
στον ανάδοχο».
Επίσης στη παράγραφο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι: «Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
πρωτοκόλλου και δε ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια».
Ζητείται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τα πιο κάτω
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών:
1. Το από 13/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ. 520/12.2.19 περίληψης διακήρυξης του έργου :
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.
Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα Ο
ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε., έναντι
συνολικού ποσού 306,90 €.
2. Το από 13/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ. 520/12.2.19 περίληψης διακήρυξης του έργου :
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.
Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 405,48 €.
3. Το από 13/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ. 520/12.2.19 περίληψης διακήρυξης του έργου :
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.
Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΕ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, έναντι συνολικού
ποσού 341,00 €.
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4. Το από 22/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία συντήρησης συστήματος λέβητα-καυστήρα του νέου και του παλαιού Δημαρχείου
(ΚΕΠ) του Δήμου Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 110/2019 απόφαση Δημάρχου, από την
εταιρεία Ι. ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (THERMALTECH), έναντι συνολικού ποσού
496,00 €.
5. Το από 15/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης ηλεκτρολόγου για την ηλεκτροδότηση
μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 79/2019 απόφαση
Δημάρχου, από τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργίου, έναντι συνολικού ποσού 434,00 €.
6. Το από 26/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα υπ’ αριθμ. ΚΗΙ9863, ΚΗΙ1514,
ΚΗΗ4650, ΚΗΙ4810, ΚΗΗ6989, ΜΕ47438 οχήματα και τα σφαγεία του Δήμου, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 124, 125/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία INTERLIFE, έναντι
συνολικού ποσού 2.836,44 €.
7. Το από 22/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω της ιστοσελίδας νομικών πληροφοριών edimos, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104/2019 απόφαση Δημάρχου, από τον κ. Χρήστο
Χρονόπουλο, έναντι συνολικού ποσού 992,00 €.
8. Το από 25/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία αποστολής έντυπου υλικού για τη συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή τουριστική
έκθεση ΒΙΤ 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39/2019 απόφαση Δημάρχου, από την
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 121,19 €.
9. Το από 10/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία αποστολής έντυπου υλικού για τη συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή τουριστική
έκθεση ΒΟΟΤ 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση Δημάρχου, από την
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 190,06 €.
10. Το από 21/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης του έργου ΄΄Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 97/2019 απόφαση Δημάρχου,
από την εταιρεία ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε.-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,
έναντι συνολικού ποσού 99,20 €.
11. Το από 28/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία ACS A.E., έναντι συνολικού
ποσού 88,39 €.
12. Το από 28/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης του έργου ΄΄Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96/2019 απόφαση Δημάρχου,
από την εταιρεία Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε./Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 74,40 €.
13. Το από 12/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία “παρουσίασης καλλιτεχνικής παράστασης στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 77/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ-ΤΖΕΝΟΥ ΔΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ζ. ΟΕ, έναντι συνολικού ποσού 1.426,00 €.
14. Το από 05/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
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την εργασία “Έκτακτης επισκευής της δοσομετρικής αντλίας του αυτόματου πωλητή
πόσιμου νερού Κορησσίας Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139/2019 απόφαση
Δημάρχου, από την εταιρεία WATERA HELLAS ABEE, έναντι συνολικού ποσού 74,40 €.
15. Το από 08/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 153/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ, έναντι συνολικού ποσού 99,20 €.
16. Το από 08/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 152/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ, έναντι συνολικού ποσού 99,20 €.
17. Το από 08/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας”, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 151/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ, έναντι συνολικού ποσού 103,54 €.
18. Το από 08/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης για την
“Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του
Προσώπων έτους 2019-20”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 154/2019 απόφαση Δημάρχου, από
την εταιρεία ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ-ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ, έναντι συνολικού ποσού 105,40 €.
19. Το από 14/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία αποστολής έντυπου υλικού για την συμμετοχή του Δήμου Κέας στην έκθεση
“Salon Mondial du Tourisme”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας από 14
έως και 17/03/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149/2019 απόφαση Δημάρχου, από την
εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
έναντι συνολικού ποσού 283,89 €.
20. Το από 15/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία "Ορισμού δικηγόρου για απάντηση σε εξώδικη διαμαρτυρία Greg Garay,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κέας,
από την δικηγόρο κ.Αγγελική Καλλία - Αντωνίου, έναντι συνολικού ποσού 1.190,40 €.
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: 49/2019
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Θέμα 6ο: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του
Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος εισηγούμενος
το 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
ο

«Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212):
«1. 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 Προ γράμματος «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.
2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι
ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς
κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.
3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως
προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την
ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει
διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις
παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων
ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε
νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα
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και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το
κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική
εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν
απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).
4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1,
δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από
το διορισμό τους και, μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν
καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.
5. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που
συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017.
Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που
συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του
προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή
νομικά πρόσωπα αυτών.
6. Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα
αυτών, κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις
οργανικές μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρμοδιότητα της παραγράφου 1,
εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για
κάθε συνέπεια. Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με
απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της
παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
στους δικαιούχους δήμους.
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη 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.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 1921/11.01.2019 επισημαίνεται ότι οι Δήμοι για τους οποίους δεν
συντρέχει λόγος τροποποίησης του οικείου ΟΕΥ, καθώς υφίστανται κενές οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού στον ισχύοντα, θα πρέπει άμεσα να αποστείλουν τα αιτήματά τους
στο ΥΠ.ΕΣ..
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Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής:
«Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
συνοδευόμενα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) απόφαση του οικείου Δημοτικού, για την πρόσληψη του προσωπικού, στην οποία θα
πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο καθώς
και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία.
Σας εφιστούμε την προσοχή καθώς στην εν λόγω απόφαση θα πρέπει να γίνεται σαφής
διάκριση, μεταξύ των αιτούμενων προς κάλυψη θέσεων που αφορούν στις θέσεις του
προσωπικού που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» και των επιπλέον, κατά ποσοστό 7%, θέσεων που θα καλυφθούν από
κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου 3
του ν. 2643/1998.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ 2 του ιδίου άρθρου, δεν
απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού, (γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένης γλώσσας) που
προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, για το σύνολο των
προκηρυσσόμενων θέσεων, επομένως δεν θα συμπεριληφθούν στην καταγραφή των
τυπικών προσόντων των θέσεων, για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ.
Όπου συντρέχει περίπτωση θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών, θα πρέπει να καθορίζεται με την
απόφαση του Δ.Σ και η απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ,
είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ,
μετάταξη, κλπ.)
γ) Αντίγραφο του ισχύοντος ΟΕΥ, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις
του αιτούμενου προσωπικού,
δ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (φορέας απασχόλησης) για τον αριθμό των
εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι
στις 18-12-2018, καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών.»
Με την υπ’ αριθ. 4/30-01-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθ. 10748/22-02-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου (ΦΕΚ 725/04-03-2019) τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου και συστάθηκαν τρεις
(3) θέσεις μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων καμία δε θα καλυφθεί από κοινωνικά
προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν.
2643/1998, για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ.20α του
ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου
προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού
κράτους και παρέχει, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πολύτιμες υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές δομές υγείας και πρόνοιας του
κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Με την ένταξή του στις οργανικές δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων αναγνωρίζεται
θεσμικά η κοινωνική σπουδαιότητα της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω
προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό οι οργανικές μονάδες
του Δήμου μέσω των οποίων θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες αυτές, καλούνται οι ΟΤΑ να
στείλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Τμήμα προσωπικού του Δήμου Κέας
- Με την υπ’ αριθ. 910/07-03-2019 βεβαίωση του βεβαιώνει ότι οι αιτούμενες θέσεις
προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη
διαδικασία,
- Με την υπ’ αριθ. 911/07-03-2019 βεβαίωση του βεβαιώνεται ο αριθμός των εργαζομένων
στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του Ν.4583/18, ήτοι στις 18-122018, καθώς επίσης και η ειδικότητα αυτών.
Εισηγούμαστε :
1. Την υποβολή αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ., για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για τη
στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» ως εξής:
Α) θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα.
Α/Α

1
2
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΥΠΙΚΑ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ
ΔΕ
ΥΕ

1
1
1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Όπως προβλέπονται στο Π.∆.50/2001
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Όπως προβλέπονται στο Π.∆.50/2001 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
Όπως προβλέπονται στο Π.∆.50/2001
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. 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.
3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με τα λοιπά
στοιχεία του φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των
αιτούμενων προσλήψεων.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
-το άρθρο 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212)

14

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Μαρτίου 2019
-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 1921/11.01.2019
-τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
-Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
-τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2643/98 όπως ισχύει
-την υπ’ αριθ. 641/08-04-2011 Σύμβαση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ) με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών του
«Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι».
-τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας (ΦΕΚ 2791/Β/2015), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 50881/23-08-2017 (ΦΕΚ 3076/Β/2017) και
61190/12-10-2018 (ΦΕΚ 5015/Β/2018) Αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου και με την υπ’ αριθ. 04/2019 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 10748/22-02-2019 (ΑΔΑ
6Ε4ΦΟΡ1Ι-ΟΔΟ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
(ΦΕΚ 725/Β/04-03-2019)
-τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 910/07-03-2019 του Τμήματος προσωπικού ότι οι
προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη
διαδικασία
-τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 911/07-03-2019 του τμήματος προσωπικού για τον αριθμό των
εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του
Ν.4583/18, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ., για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού,
για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής:
Α) θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο φορέα.
Α/Α
1
2
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Σ
ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΥΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΤΥΠΙΚΑ
Σ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ
Όπως προβλέπονται στο Π.∆.50/2001
1
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Όπως προβλέπονται στο Π.∆.50/2001 όπως
1
έχει τροποποιηθεί και ισχύει
1
Όπως προβλέπονται στο Π.∆.50/2001
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. 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
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Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους
δικαιούχους δήμους.
3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με τα λοιπά
στοιχεία του φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των
αιτούμενων προσλήψεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:50/2019
Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για κατασκευή και τοποθέτηση μνημείου στη Μακρόνησο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτημά του, ο Σύλλογος
Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί», αιτείται την τοποθέτηση μνημείου στη Μακρόνησο
προς τιμή των νεκρών και των εθελοντικών οργανώσεων που προσέφεραν υπηρεσίες στο
Λοιμοκαθαρτήριο Μακρονήσου κατά την περίοδο 1922 -1923.
Η ιστορική και επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και ο εντοπισμός της ακριβούς
γεωγραφικής θέσης υποδοχής, λοιμοκάθαρσης και ταφής χιλιάδων Ποντίων στη
Μακρόνησο υπήρξε αποτέλεσμα ενδελεχούς δεκαετούς έρευνας του Συλλόγου και του
Προέδρου του, κ. Καστανίδη.
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του μνημείου αφορά σε υπερυψωμένη μαρμάρινη
ογκώδη πλάκα, λειασμένη σε σχήμα καμπύλου τοξωτού σχήματος στο επάνω μέρος, πάχους
14-17 εκατοστών και ύψους περίπου 1, 55 μ. από της βάσεως διαμορφωμένης μαρμάρινης
επιφανείας συνολικού εμβαδού 9-10 τμ. Επιφανείας επιστρωμένης με σκουρόχρωμο
μάρμαρο, έχοντας ενδιάμεσα στρωμένα ισομεγέθη βότσαλα θαλάσσης εμπροστά και με
κλίμακα δύο τουλάχιστον πατημάτων.
Εικαστική απεικόνιση:
Για να ταυτιστεί ο χώρος του νεκροταφείου Μακρονήσου επιλέχθηκε στο άνω κεντρικό
σημείο να υπάρχει ανάγλυφος «πτερυγόφτερος σταυρός» αντίγραφο του αγιάσματος της Π.
Σουμελά, το οποίο έχει μεταφερθεί από την παλιά μονή του Πόντου και στο φόντο του, να
μπει η φωτογραφία εποχής του λοιμοκαθαρτηρίου Μακρονήσου με εμφανή απεικόνιση των
ξύλινων σταυρών του νεκροταφείου των λοιμοκαθαρτηρίων.
Πληροφορίες και συντεταγμένες για το μνημείο
Στο Λαύριο θα υπάρχει δείκτης που θα παρέχει πληροφορίες για το μνημείο. Θα
παρέχεται κατατοπιστικό φυλλάδιο, με οδηγίες επιβίβασης και αποβίβασης στο Γ΄ΕΤΟ με
τελικό προορισμό το μνημείο.
Στο Γ΄ΕΤΟ θα υπάρχει δείκτης για το πρώτο λιμανάκι αποβίβασης των προσφύγων, καθώς
επίσης και για τις εγκαταστάσεις στα Κόκκινα.
Από το Γ΄ΕΤΟ προς τις ΣΦΑ εντοπίστηκε το λοιμοκαθαρτήριο των προσφύγων 1922-23.
Στα Κόκκινα θα υπάρχει δείκτης για την πορεία προς τα ερείπια και του χώρου των
νοσοκομείων των λοιμοκαθαρτηρίων στην Αγγάλιστρο.
Στην Αγγάλιστρο θα υπάρχει δείκτης για την πορεία προς τον τελικό χώρο του μνημείου,
στο σημείο όπου υπήρχαν οι ταφές.
Εκεί θα υπάρχει και περιληπτικό ιστορικό επί πλάκας, μπροστά στο μνημείο.
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Δεδομένου ότι πρόκειται για ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα
που φέρνει για πρώτη φορά σε επαφή με το ευρύ κοινό μία πτυχή της πολυσχιδούς ιστορίας
της Μακρονήσου, προσδίδοντας ακόμη περισσότερο στην ιστορικότητα του χώρου,
εισηγούμαστε θετικά ως προς το αίτημα ανέγερσης του προαναφερθέντος μνημείου στη
νήσο Μακρόνησο και της υποστήριξής μας στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για τη
λήψη της σχετικής αδειοδότησης, με την παράκληση να συμμετέχει εκπρόσωπος του Δήμου
σε όλα τα στάδια υλοποίησης του εν λόγω εγχειρήματος.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς το αίτημα τοποθέτησης του προαναφερθέντος μνημείου
στη νήσο Μακρόνησο και της υποστήριξής του Δήμου στις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου για τη λήψη της σχετικής αδειοδότησης, με την παράκληση να συμμετέχει
εκπρόσωπος του Δήμου σε όλα τα στάδια υλοποίησης του εν λόγω εγχειρήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 51/2019

Θέμα 8ο: Παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στην περιοχή Βρόσκοπος Νήσου
Κέας για την υλοποίηση του έργου «Λιμενική εγκατάσταση πρόσβασης (αποβάθρα),
αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων μονάδας αφαλάτωσης και οδοποιία, που
αποτελούν συνοδά έργα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή
Βρόσκοπος Δήμου Κέας», της εταιρείας «Ειδικού Σκοπού 24 ΑΕ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη
Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η
Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 109206/18/25.01.2019 έγγραφό της
μας αποστέλλει αίτημα γνωμοδότησης σχετικά με την παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου
χώρου στην περιοχή Βρόσκοπος Νήσου Κέας για την υλοποίηση του έργου «Λιμενική
εγκατάσταση πρόσβασης (αποβάθρα), αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων
μονάδας αφαλάτωσης και οδοποιία, που αποτελούν συνοδά έργα του σύνθετου τουριστικού
καταλύματος στην περιοχή Βρόσκοπος Δήμου Κέας», της εταιρείας «Ειδικού Σκοπου24
ΑΕ» και ως συνημμένο αυτής Αντίγραφο του Τεχνικού Φακέλου.
Ο Τεχνικός Φάκελος, ο οποίος και επισυνάπτεται αναφέρει ότι “Στην περιοχή Βρόσκοπος
του Δήμου Κέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα κατασκευαστεί σύνθετο τουριστικό
κατάλυμα με συνοδά έργα και με φορέα ανάπτυξης την Ειδικού Σκοπού 24 Α.Ε. (βλέπε
παράρτημα Α – θέση έργου). Στα συνοδά έργα περιλαμβάνονται λιμενικό έργο πρόσβασης
(αποβάθρα), αγωγή υδροληψίες θαλασσινού νερού και διάθεσης αλμόλοιπων μονάδες
αφαλάτωσης καθώς και έργα οδοποιίας. Τα έργα αυτά, τμήμα τους ή στο σύνολό τους,
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εμπίπτουν σε θαλάσσιο χώρο, στην ζώνη παραλίας και σε ζώνη αιγιαλού όπου οι
οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν καθοριστεί με το ΦΕΚ 984/Δ/18-08-1993.
Στην παρούσα έκθεση γίνεται αναφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των ως άνω
έργων, δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, αναλυτική περιγραφή του χώρου που
περιλαμβάνει επί του θαλάσσιου χώρου, του αιγιαλού και της παραλίας ενώ στα
παραρτήματα επισυνάπτονται οι οριστικές τους μελέτες.
Για τα έργα αυτά, ζητείται έγκριση παραχώρησης τμήματος παραλίας, αιγιαλού και
θαλάσσιου χώρου, προκειμένου να υλοποιηθούν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.2971
/ 2001.
Μετά το τέλος της εισήγησης, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου
να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
-τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.2971 / 2001
-τον Τεχνικό Φάκελο του έργου «Λιμενική εγκατάσταση πρόσβασης (αποβάθρα), αγωγοί
υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων μονάδας αφαλάτωσης και οδοποιία, που αποτελούν
συνοδά έργα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή Βρόσκοπος Δήμου
Κέας»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά για την Παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στην περιοχή
Βρόσκοπος Νήσου Κέας για την υλοποίηση του έργου «Λιμενική εγκατάσταση πρόσβασης
(αποβάθρα), αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων μονάδας αφαλάτωσης και
οδοποιία, που αποτελούν συνοδά έργα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή
Βρόσκοπος Δήμου Κέας», της εταιρείας «Ειδικού Σκοπου24 ΑΕ».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 52/2019
Θέμα 9ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή
γηπέδου 11*11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας» στο πλαίσιο
Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΙV του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο:
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», ο
Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση έργου.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή γηπέδου 11x11, διότι σε
ολόκληρο το νησί υπάρχει μόνο ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στην Ιουλίδα και είναι
πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων του νησιού η κατασκευή ενός γηπέδου που θα
δύναται να χρησιμοποιηθεί σε αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος που διοργανώνει η
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Ε.Π.Σ. Κυκλάδων από το 1980 , αλλά και σε αγώνες του σχολικού πρωταθλήματος των
Κυκλάδων που διοργανώνονται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Το εν λόγω γήπεδο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ) του Δήμου Κέας από το έτος 1984 έως και το έτος 2005.
Το έτος 2006 εκπονήθηκε μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης και εν συνεχεία ο
χώρος αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και την κείμενη
νομοθεσία. Έκτοτε δεν έχουν γίνει άλλες επεμβάσεις και η σημερινή μορφή του χώρου είναι
η προβλεπόμενη από τα σχέδια και την μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
Στοιχεία που συνηγορούν θετικά ως προς την καταλληλότητα της χρήσης του χώρου
για την κατασκευή γηπέδου αποτελούν τα εξής δεδομένα , που αντλήθηκαν από την μελέτη
αποκατάστασης.
Αποθέσεις απορριμμάτων εντός του κυρίως χώρου όπου προβλέπονται να
κατασκευαστούν οι κύριες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν υφίστανται , διότι οι λίγες που
υπήρχαν μεταφέρθηκαν ενσωματώθηκαν στο επίχωμα του πρανούς και αδρανοποιήθηκαν.
2. Η μελέτη αποκατάστασης προέβλεπε την δυνατότητα μελλοντικής λειτουργίας του
ως χώρου αναψυχής και κατά συνέπεια και τη χρήση της ως χώρου άθλησης.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το γήπεδο που προβλέπεται να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις του γηπέδου
ποδοσφαίρου 11x11 , είναι κυριότητας του Δήμου Κέας και βρίσκεται σε απόσταση 50
περίπου μέτρων από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Κορησσία – Ιουλίδα – Ελληνικά – Όρμος
Καμπιού μήκους 33,04ΚΜ.
Η θέση του γηπέδου είναι στο μέσον περίπου της ανωτέρω διαδρομής , με συνέπεια να
είναι εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σ’ αυτό και από την πόλη (Ιουλίδα) αλλά και από όλα
τα γύρω χωριά.
Το γήπεδο αποτελείται από μια σχεδόν επίπεδη επιφάνεια με πολύ ήπια κλίση και ένα
πρανές με κλίσεις μεγαλύτερες των 350 στα όρια με τις διαπλάσεις δρυός. Το συνολικό
εμβαδόν της έκτασης είναι 10.620,00Μ2 και βρίσκεται στο επίπεδο του κύριου οδικού
άξονα «Κορησσία-Ιουλίδα» σε υψόμετρο περίπου 500m.
Η τοποθεσία εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ του οικισμού της Ιουλίδος , έδρας του
Δήμου, και του μικρότερου οικισμού «Ελληνικά». Απέχει δε περί τα 7,2km βόρεια από την
Ιουλίδα. Στην περιοχή δεν υπάρχουν δάση, αλλά διαπλάσεις δασικού τύπου δρυός που
κυκλώνουν την περιοχή. Καλλιεργούμενη γη και βοσκότοποι εντοπίζονται σε απόσταση
μεγαλύτερη των 100m.
Η προσπέλαση στο χώρο γίνεται από είσοδο επί της ασφαλτοστρωμένης επαρχιακής
οδού , στο 10ο περίπου km της οδού «Κορησσία – Ιουλίδα», που αποτελεί και τον κύριο
οδικό άξονα του νησιού.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στον χώρο θα κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 , αγωνιστικών διαστάσεων
90x45M , με επιφάνεια αγωνιστικού χώρου από συνθετικό χλοοτάπητα νέας γενιάς ύψους
πέλους 60mm.
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Για την αποστράγγιση της επιφάνειας θα κατασκευαστεί δίκτυο αποστράγγισης από
διάτρητους σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ90 και Φ200 , εγκιβωτισμένοι σε
χοντρόκοκκο υλικό προέλευσης λατομείου.
Η επιφάνεια του γηπέδου , καθώς και ο περιβάλλον χώρος κατασκευάζεται εν μέρει σε
εκσκαφή (βόρια – βορειοδυτική πλευρά) και εν μέρει σε επίχωμα (νότια – νοτιοδυτική
πλευρά).
Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της σταθεροποίησης του επιχώματος λόγω του
μεγάλου ύψους του , επιλέχθηκε ως λύση η αντιστήριξη του πρανούς με την μέθοδο της
οπλισμένης γης και την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στο μέτωπο.
Περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου θα κατασκευαστεί περίφραξη μικτού ύψους
6,00Μ , αποτελούμενη από θεμέλιο από σκυρόδεμα , σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους
διαμέτρου 2ins και συρματόπλεγμα.
Για την εξυπηρέτηση των αθλητών και του κοινού προβλέπεται να κατασκευαστούν
αποδυτήρια για δύο ομάδες , w.c. κοινού και w.c. AMEA συνολικής επιφανείας 57,87Μ2.
Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση μιας λυόμενης κερκίδας για την εξυπηρέτηση των
θεατών 360 θέσεων με πλαστικά καθίσματα.
Ο Δήμος Κέας υποβάλλοντας αίτηση χρηματοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 104773_17/09-08-2017 πρόσκλησή του, έλαβε την
υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 05473_19/11.01.2019 Ανακοίνωση έγκρισης ένταξης μελέτης, στην οποία
ανήκει και η “Μελέτη για την Κατασκευή γηπέδου Ποδοσφαίρου”, ποσού 30.440,00 €.
Στη συνέχεια λάβαμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 534/13.02.2019 έγγραφο του Υφυπουργού
Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα “Σύμφωνη γνώμη για υποβολή στο Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «Κατασκευή γηπέδου 11*11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της
νήσου Κέας», το οποίο θεωρείται προαπαιτούμενο της υποβολής αίτησης ( παρ. 5.
περίπτωση 2 της Πρόκλησης).
Ο προϋπολογισμός της πράξης θα ανέλθει στο ποσό των 950.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ
24%), εκ των οποίων τα 600.000,00 € θα χρηματοδoτηθούν από το Πρόγραμμα Φιλόδημος
ΙΙ (παρ.2 περίπτωση 3 της Πρόσκλησης), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 350.000,00 € θα
χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Κέας. Οι εν λόγω ΚΑ του Δήμου Κέας θα δημιουργηθούν
άμα την έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI».
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης
ένταξης της πράξης: «Κατασκευή γηπέδου 11*11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου
Κέας» στο πλαίσιο πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI του Υπουργείου
Εσωτερικών του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
των Δήμων».
Ο προϋπολογισμός της πράξης θα ανέλθει στο ποσό των 950.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ
24%), εκ των οποίων τα 600.000,00 € θα χρηματοδoτηθούν από το Πρόγραμμα Φιλόδημος
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ΙΙ (παρ.2 περίπτωση 3 της Πρόσκλησης), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 350.000,00 € θα
χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Κέας. Οι εν λόγω ΚΑ του Δήμου Κέας θα δημιουργηθούν
άμα την έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:53/2019
Θέμα 10ο: Έγκριση και αποδοχή της μελέτης “Βελτίωση βατότητας και απορροών
όμβριων υδάτων Δημοτικής οδοποιϊας”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, είναι απαραίτητο να
υλοποιηθεί άμεσα το έργο “Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων
Δημοτικής οδοποιϊας”, όπως αυτό περιγράφεται στη θεωρημένη μελέτη ποσού εργασιών
60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ποσού 14.400,00 € που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ.
112856/2755/18/05.03.2019 έγγραφο της ΔΤΕΚ, και την οποία καλούμαστε να αποδεχτούμε
και να εγκρίνουμε.
Στην εν λόγω μελέτη περιγράφονται τα κάτωθι :
“Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αποκατάσταση της βατότητας και την διαχείριση
της απορροής των όμβριων υδάτων σε τμήματα της δημοτικής οδοποιίας, των οποίων η
κατάσταση χρίζει αντιμετώπισης , διότι εγκυμονεί κινδύνους για πεζούς και εποχούμενους.
Το συνολικό μήκος του ασφαλτοτάπητα που συντηρείται ανέρχεται στα 1.535,00Μ και
των τάφρων σε 460,00.
Τα τμήματα που κατασκευάζονται οι ανωτέρω εργασίες και περιλαμβάνονται στην
παρούσα μελέτη βελτίωσης αφορούν κυρίως το τμήμα της δημοτικής οδοποιίας Ιουλίδα –
Ποίσσες – Κούνδουρο και δευτερευόντως τμήματα της οδοποιϊας προς Άγιο Συμεών
συμπεριλαμβανόμενου και τη θέση Ατζερίτη. Τα τμήματα στη δημοτική οδοποιίας Ιουλίδα –
Ποίσσες – Κούνδουρος έχουν συνολικό μήκος 1.000Μ , στο τμήμα προς Άγιο Συμεών 170,00
Μ και στη θέση Ατζερίτης 365,00Μ.
Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και η βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης της
δημοτικής οδοποιϊας, με διαπλάτυνση του οδοστρώματος στην περιοχή «Πλαγιά» στη χ.θ.
5+800,00.
Προβλέπεται επίσης είτε η ανακατασκευή της υπόβασης σε τμήματα που απαιτείται η
εξυγίανση της υπόβασης του οδοστρώματος , είτε η επισκευή της επιφάνειας του
οδοστρώματος (ασφαλτοτάπητα) λόγω μεμονωμένων φθορών (λακκούβες) στην ασφαλτική
στρώση.
Για την εξασφάλιση της γρήγορης και ομαλής απορροής των όμβριων υδάτων από τις
τάφρους , προβλέπεται σε πρώτο στάδιο η κατάλληλη διαμόρφωσή τους στην προβλεπόμενη
διατομή με χωματουργικές εργασίες και σε δεύτερο η διάστρωση της επιφάνειας απορροής με
ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η συνολική επιφάνεια του νέου ασφαλτοτάπητα ανέρχεται στα 6.500,00Μ2 και η
επιφάνεια των διαμορφωμένων τάφρων σε 1.118,75Μ2.
Οι εργασίες θα ανατεθούν μετά από πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.”
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και εγκρίνει την μελέτη με τίτλο “Βελτίωση βατότητας και απορροών
όμβριων υδάτων Δημοτικής οδοποιϊας”, ποσού εργασιών 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ποσού 14.400,00 € όπως αυτή θεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. 112856/2755/18/05.03.2019
έγγραφο της ΔΤΕΚ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:54/2019
Θέμα 11o : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου ΣπυρίδωναΑγ.Γεωργίου Κορησσίας».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ το συνημμένο σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας».
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου με
τίτλο «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας» όπως αυτό
εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 20172020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ). Περιλαμβάνει την επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης, τις
απαραίτητες απαλλοτριώσεις και τη χάραξη και ολοκλήρωση νέας οδού, συνολικού μήκους
770 μ. με τα συνοδά της έργα, καθώς και σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση και
να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου μεταξύ
των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου
Σπυρίδωνα-Αγ.Γεωργίου Κορησσίας» ως επισυνάπτεται.
Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2019
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Θέμα 12ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2019».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 16/2019 Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου Ν.Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω3ΓΧ7ΛΞ-ΖΘΚ) με το συννημένο στην
παρούσα σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα εκτέλεσης κουνουποκτονιών
προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας.
Για την προστασία της δημόσιας υγείας μετά από την επανεμφάνιση κρουσμάτων
ελονοσίας και του ιού του δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς και για την εξάλειψη της
όχλησης και των δυσμενών περιπτώσεων που προκαλεί η παρουσία κουνουπιών τόσο στην
αγροτική όσο και στην τουριστική οικονομία των Κυκλάδων, κρίνεται αναγκαία η
κατάρτιση και η υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2019.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών
ουδρόβιο στάδιο (αυγό ,προνύμφη ,νύμφη) με εφαρμογές τους σε τακτά χρονικά
διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν
κατά τους μήνες Μάρτιο Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο.Εισηγούμαστε την έγκριση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης. Η
συγκρότηση της τριμελούς Δημοτικής Επιτροπής για τον έλεγχο εκτέλεσης και την
παραλαβή του Έργου θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, η οποία θα κοινοποιηθεί στη Δ/νση
Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κυκλάδων.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1-Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2019» ως επισυνάπτεται.
2-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 56/2019

Θέμα 13ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 19_2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ:6Ψ3ΨΩΕΔ-ΕΟΑ) περί Έγκρισης υποβολής 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».
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αρίθμ. 19/2019
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε την 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».
Ιστορικό
Η μελέτη “Μελέτη Ύδρευσης Ποισσών από γεώτρηση Αγίων Αναργύρων” που
αποστείλαμε στην Διέυθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για θεώρηση προϋπολογίστηκε
ως εξής:
“1. Στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ποισσών-Προϋπολογισμός έργου 910.000,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.”
Με αυτό το προϋπολογισθέν ποσό προχωρήσαμε και στην υπ’ αρίθμ. 19/2019 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 21605/589/18.02.2019 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων η θεωρημένη μελέτη “Μελέτη Ύδρευσης
Ποισσών από γεώτρηση Αγίων Αναργύρων”, η οποία μετά τον έλεγχο για τη θεώρηση
τροποποιήθηκε ως προς τον προϋπολογισμό, στα 892.800,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Επίσης μετά τον έλεγχο και την θεώρηση της Μελέτης προέκυψε ότι η τοποθέτηση της
δεξαμενής θα γίνει σε κοινόχρηστο χώρο, ως εκ τούτου δεν θα χρειαστούν απαλλοτριώσεις.
Σε συνέχεια των ανωτέρω προκύπτει ότι η υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Ψ3ΨΩΕΔ-ΕΟΑ) περί Έγκρισης υποβολής 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», πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :
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

24

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Μαρτίου 2019
κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης 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 m3, 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 m3. Μπροστά κατασκευάζεται
θάλαμος δικλίδων στον οποίο τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα. (γ) την τοποθέτηση
υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 30,00 m3/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
892.800,00 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.
Ο προϋπολογισμός της πράξης θα ανέλθει στο ποσό των 1.771.148,00 € (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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση της 19/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ:6Ψ3ΨΩΕΔ-ΕΟΑ) περί Έγκρισης υποβολής 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» ως εξής:
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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 3ης 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 m3, 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 m3. Μπροστά κατασκευάζεται
θάλαμος δικλίδων στον οποίο τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα. (γ) την τοποθέτηση
υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 30,00 m3/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
892.800,00 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.
Ο προϋπολογισμός της πράξης θα ανέλθει στο ποσό των 1.771.148,00 € (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».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2019
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Θέμα 14ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν.
4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση
καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Κέας για το έτος 2019.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ., κ. Στέφανο Βρεττό, ο
οποίος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το Δ.Σ. της ΚΕΔΚ
με την υπ’ αριθμ. 4/2019 ομόφωνη απόφασή του (ΑΔΑ: Ρ1Ζ1ΟΕΧ8-ΓΒΓ), ενέκρινε την
κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 εισηγητική της έκθεση και την υποβολή αιτήματος
προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης ποσού
30.000,00€ της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:
«Εισηγητική έκθεση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, για την
τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης
των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης
χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης.
Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το
προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την
τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των
συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών
επιχειρήσεων»)
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η
χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να
καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των
αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του
ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των
δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς
προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της
χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου
από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα
και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του
άρθρου 206 του Ν.3463/2006.
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας έχουν ως εξής:
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/συνεδρίων
Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:
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• Oργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως
καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,
• Oργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
• Δαπάνες κεράσματος, παραγωγής προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.),
φιλοξενίας επίσημων προσώπων, εισηγητών κ.α.
1.2. Λειτουργία τμήματος εκμάθησης μουσικής, χορού
Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων εκμάθησης μουσικής, τμημάτων παραδοσιακών και
σύγχρονου χορού, κλπ . Επίσης προβλέπεται η απασχόληση δασκάλου μουσικής για την
διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων.
Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό και
την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης.
1.3. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού
Περιλαμβάνονται τα τμήματα μαζικού αθλητισμού αλλά και τμήματα εκμάθησης
ειδικότερων αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και
τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Προς το παρόν λειτουργεί υπό την εποπτεία της
Κ.Ε.Δ.Κ. δημοτικό γυμναστήριο.
1.4 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
1.4.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι
Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και
άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους
στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της
οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού
αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των
ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους
στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την
οικογενειακή ζωή.
Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά. Συνεπώς
οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και
γραμματειακής υποστήριξης όλως των ενεργειών, καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών
δαπανών της λειτουργίας του προγράμματος
2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού
Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ
Έσοδα δραστηριοτήτων
Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ¨υλοποίηση προγραμμάτων
Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής Μέριμνας¨

95.000,00
20.000,00
20.000,00
45.000,00

28

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Μαρτίου 2019
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ
κλπ)
Έσοδα από Δήμο Κέας
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2018
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ταμειακά διαθέσιμα
Σύνολο

45.000,00
30.000,00
30.000,00
31.686,27
31.686,27
31.686,27
126.686,27

2.2 Έξοδα επιχείρησης
Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής:
Ονομασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές
Εργοδοτικές εισφορές
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών
Αμοιβές λογιστών
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία
ΕΝΟΙΚΙΑ

προτεινόμενα ποσά €
2019
48.000,00
30.000,00
30.000,00
18.000,00
18.000,00
24.000,00
24.000,00
1.000,00
3.000,00
20.000,00
11.000,00

Ενοίκιο Γυμναστηρίων

10.000,00

Ενοίκιο Ιατρού

1.000,00

Επικοινωνίες
Ταχυδρομικά Τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων (Συγχρονισμός γυμναστηρίου)
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

800,00
300,00
500,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
9.000,00
4.000,00
2.000,00
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Φόροι - Τέλη
Λοιποί φόροι
Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)
Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
Έξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη
επενδυτικών δαπανών)
Τόκοι και διάφορα έξοδα
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής ύλη
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Λοιπές προμήθειες
Υλικά Φαρμακείου
Αποθεματικό
Αποθεματικό
Σύνολα

7.000,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
3.500,00
3.500,00
200,00
200,00
486,27
486,27
200,00
200,00
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
126.686,27

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Όλες
οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της
και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού
κώδικα.
4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης
Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος
χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από
τις δράσεις της Επιχείρησης και τις ανάγκες που αυτές δημιουργούν. Συγκεκριμένα, η
ΚΕΔΚ στη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του 2019 διατήρησε και ενίσχυσε τις
υφιστάμενες δράσεις της Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς και τις
δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη
διαφόρων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και
συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ., αγορά φαρμακευτικού υλικού,
ενίσχυση συλλόγων, επιχορήγηση ιατρών κλπ.
5. Χρηματοροές
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Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί άπαξ από το Δήμο στην επιχείρηση, καθώς
ήδη διανύεται ο τρίτος μήνας του τρέχοντος έτους.
6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του
έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία,
που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο.
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις
των αρμόδιων οργάνων.
Διανύουμε ήδη τους πρώτους τρεις μήνες του 2019, διατηρώντας και ενισχύοντας τις
υφιστάμενες δράσεις της Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς, τις δραστηριότητες
του Γυμναστηρίου, τις δράσεις που αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία. Στην περίοδο αυτή
που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών
γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του
Β.Σ.Σ., καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων του γυμναστηρίου, την ενίσχυση συλλόγων κλπ.
Τα έσοδα των παραπάνω δράσεων εκτός των παραδοσιακών χορών δεν είναι πλήρως
ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται και εκεί η κάλυψη των εξόδων από την
Κ.Ε.Δ.Κ.
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. για υποβολή αιτήματος
προς το Δήμο Κέας για την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30.000,00 € προς
την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας (ΦΕΚ 2179/Β’/23.10.2008, παρ. 6).
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ και την υποβολή
αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας
επιχορήγησης ποσού 30.000,00€ της επιχείρησης, το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, και την
εισήγηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ για την τεκμηρίωση των εσόδων και
εξόδων αυτής και εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου
προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00€. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.
00.6738.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 58/2019
Θέμα 15ο: ¨Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην έκθεση “Salon
Mondial du Tourisme” στο Παρίσι, (14-17/3/2019).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας κατά την 9η
συνεδρίασή της στις 28 Ιουνίου 2018, γνωμοδότησε θετικά για τη συμμετοχή του Δήμου
στις Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις «Tour Natur» (Γερμανία), Athens International
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Tourism Expο για το 2018, και “New York Times Travel Show” Νέα Υόρκη, “ BOOT 2019”
(Γερμανία), «BIT» (Μιλάνο), «Salon Mondial du Tourisme» (Παρίσι), για το 2019, σε
συνεργασία με τους Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, ιδιώτες και
παραγωγούς της Κέας.
Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄άριθμ. 186/2018 απόφασή του ενέκρινε
τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στις Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις, όπως περιγράφονται
ανωτέρω.
Ο Δήμος Κέας θα συμμετάσχει στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «Salon Mondial du
Tourisme» (Παρίσι,14-17-3/2019) και για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ καλείται να εγκρίνει τις
δαπάνες που θα προκύψουν, και συγκεκριμένα:
Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης, έως
του ποσού των 300,00€ (τριακοσίων ευρώ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432.0004
“Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση “Salon Mondial du Tourisme”, Παρίσι (14-17/3/2019)
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο
158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Με την υπ’αριθμ. 12/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.200,00€ για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (εισιτήρια,
διαμονή) και ημερήσιας αποζημίωσης της κ. Άννας Ασπιώτη ιδιώτη επαγγελματία που
δραστηριοποιείται στο νησί, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κέας, στη διεθνή
Έκθεση Τουρισμού “Salon Mondial du Tourisme”, Παρίσι-Γαλλία. Η δαπάνη θα βαρύνει
τον Κ.Α 00.6432.0004 “Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση “Salon Mondial du Tourisme”,
Παρίσι-Γαλλία (14-17/3/2019) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει δαπάνη για κάλυψη εξόδων μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του
Δήμου στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού “Salon Mondial du Tourisme”(Παρίσι,
Γαλλία 14-17/3/2019), έως του ποσού των 300,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α
00.6432.0004 “Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση “Salon Mondial du Tourisme”,Παρίσι”
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο
158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 59/2019
Θέμα 16ο: ¨Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου για
τη μετάβασή του στη Σύρο (22/2/2019-26/2/2019), προκειμένου να πραγματοποιήσει
επισκέψεις σε υπηρεσίες για υποθέσεις του Δήμου. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ό,τι, σύμφωνα με το άρθρο
140, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2685/99 με απόφαση του
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Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση, ο τόπος μετάβασης, ο σκοπός και το μέσο
μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός έδρας αιρετών. Η
απόφαση αυτή προηγείται της μετακίνησης, μπορεί όμως σε κατεπείγουσες περιπτώσεις να
εκδίδεται εκ των υστέρων.
Με την υπ΄άριθμ. 28/2019 απόφασή του το Δ.Σ, αποφάσισε την ανοιχτή έγκριση για τις
εκτός έδρας μετακινήσεις του Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, μετέβη στη Σύρο (22/2/2019-26/2/2019)
προκειμένου να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε υπηρεσίες και συναντήσεις με αρμόδιους
φορείς για θέματα του Δήμου. Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν την ακτοπλοϊκή
μετακίνηση, τη διαμονή του και την ημερήσια αποζημίωσή του (άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9
του Ν. 4336/15) και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 333,50€ που αναλύεται ως εξής:
Ακτοπλοϊκά: 47,50€, Διαμονή:206,00€-Ημερήσια Αποζημίωση:80,00€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη για τη μετακίνηση του
Δημάρχου ποσού 333,50€ από τον ΚΑΕ 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για την ανωτέρω δαπάνη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Προέδρου και το άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 333,50€ από τον ΚΑΕ 00.6421 «Οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019, για κάλυψη εξόδων εκτός έδρας αποζημίωσης και μετακίνησης του Δημάρχου Κέας,
κ. Ιωάννη Ευαγγέλου στη Σύρο (22/2/2019-26/2/2019), στο πλαίσιο συναντήσεων με
αρμόδιους φορείς για υποθέσεις του Δήμου, και συγκεκριμένα: Ακτοπλοϊκά: 47,50€,
Διαμονή:206,00€-Ημερήσια Αποζημίωση:80,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 60/2019
Θέμα 17ο : Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλούπαραλίας και καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση με
αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους για το
2019. [
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Συμβουλίου το
αναφερόμενο θέμα σχετικά με έγκριση του καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
και καθορισμού τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας,
καθώς και με δημοπρασία για το 2019.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ'αριθμ.29/2019 απόφασή της, εισηγείται
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και γνωστοποιεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι:
“Σας
ενημερώνουμε
ότι
σύμφωνα
με
την
ΚΥΑ
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β')“Καθορισμός
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών” και όσα ορίζονται στον Ν.2971/01 και τον Ν.4467/2017,
δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι οι
Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας με
αντάλλαγμα και με χρονικό όριο.
Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και λήγει στις 31.12.2019.
Η παραχώρηση της απλής χρήσης, είναι δυνατή για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη
των συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2017 ή 31.12.2018 ή
31.12.2019.
Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της προστασίας των
ακτών, και της προστασίας του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση
ότι διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου
τμήματος του αιγιαλού, παραλίας και δεν παραβλάπτεται η κατά προορισμό χρήση του ως
κοινόχρηστου αγαθού. Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δικαίωμα απλής
χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντελεσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ν. 2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές αποκτήσει τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα
τους
με
άλλο
τρόπο.
1. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν
παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση
στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.
«2.α. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν
δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η διαδικασία δημοπρασίας, οι
γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση
ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διάρκεια της δια δημοπρασίας
παραχώρησης της απλής χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Σε δημοτικές
ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση μπορεί να γίνει και
απευθείας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5
του παρόντος, η παραχώρηση της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε με αντάλλαγμα.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε
θέσεις που ευρίσκονται σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, ιδίως σε περιοχές
που ευρίσκονται μέσα στα όρια ή γειτνιάζουν με προστατευόμενες από την περιβαλλοντική
νομοθεσία.
3. Είναι δυνατή η παραχώρηση, με τη διαδικασία και τους όρους του πρώτου εδαφίου της
προηγούμενης παραγράφου, της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων,
που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων
μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ). Αν
παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση
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αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά
μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση
ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν
παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100)
μέτρων μήκους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εάν πρόκειται
να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους που
έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους.
4. Είναι δυνατή η παραχώρηση με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1,χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα
χρόνο σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα
αναψυχής, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης
παραγράφου προς εξυπηρέτηση του κοινού. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν ανακηρυχθεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα
(Τ.Δ.Κ.), ως και των κτισμάτων ή εν γένει των εγκαταστάσεων που υφίστανται επ' αυτών,
καθορίζεται με απόφαση του φορέα που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των Τ.Δ.Κ., κατά
τη διέπουσα αυτόν νομοθεσία. Το αντάλλαγμα, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας πλην των Τ.Δ.Κ. σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που καταβάλλεται στο
Δημόσιο, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του ενός δευτέρου (1/2) της τιμής
δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή καθορίζεται
από τον Ε.Ο.Τ. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών αυτής. Σε
περίπτωση που το προκύπτον κατά τα ανωτέρω αντάλλαγμα τελεί σε δυσαναλογία προς το
μίσθωμα που προκύπτει βάσει των μισθωτικών συνθηκών της περιοχής ή προς το
καθοριζόμενο βάσει του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α'), καταβάλλεται στο
Δημόσιο το αντάλλαγμα του εδαφίου αυτού. Δυσαναλογία μεταξύ πρώτου και δεύτερου
τρόπου υπολογισμού του ανταλλάγματος θεωρείται ότι υπάρχει όπου η μεταξύ τους
απόκλιση είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50/100).
Στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης εκ των διατάξεων του νόμου, η μεταβίβαση
του δικαιώματος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν δημοπρασίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-52017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) και τον Ν. 2971/19.12.2001.
Προκειμένου για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται η Οικονομική
Επιτροπή να καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης των αιγιαλών του Δήμου Κέας που θα
παραχωρηθούν για το έτος 2019, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:
Τα τμήματα αιγιαλού-παραλίας που προτείνονται να εκμισθωθούν με δημοπρασία για
την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι τα εξής:
Τοποθεσία

Άσκηση
Δραστηριότητας

Τετραγωνικά
μέτρα

Θέση Οτζιάς 3

Τοποθέτηση κανό και
ποδηλάτων προς ενοικίαση

20

Θέση Ποίσσες 4

Τοποθέτηση κανό και
ποδηλάτων προς ενοικίαση

20

α/α

1
2

35

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Μαρτίου 2019

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του υπ'αριθμ.4165/20-5-2016 εγγράφου της Περιφερειακής
Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, οι τιμές εκκίνησης για την ανάπτυξη θαλασσίων
μέσων αναψυχής θα διαμορφωθούν βάσει των τιμών των ομπρελοξαπλωστρών της
εκάστοτε περιοχής/παραλίας.

α/α

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡ
ΩΝ
1

1€-5€

500€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ

2

6€-10€

1.000€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ

3

11€-15€

1.500€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ

4

16€-20€

2.000€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ

5

21€-25€

2.500€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ

6

26€-30€

3.000€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ

7

31€ ΚΑΙ ΑΝΩ

3.500€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ

Κατόπιν των ανωτέρω οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Ν.2971/01, την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ
1636/Β/12-5-2017), την τροποποιητική ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ
1970/Β/7-6-2017) οι οποίοι θα διατεθούν με δημοπρασία, καθώς και η τιμή εκκίνησης
ορίζονται ως εξής:
Άσκηση
α/α

Τοποθεσία
Δραστηριότητας
Θέση Οτζιάς 3

Τοποθέτηση κανό
και ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

1.392,00€
[(12€Χ20τμ)+1500€]20%

Θέση Ποίσσες 4

Τοποθέτηση κανό
και ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

960,00€
[(10€Χ20τμ)+1000€]20%

1

2

Τιμή εκκίνησης
Τετραγωνικά
μέτρα

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων
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αιγιαλού και παραλίας.
Τοποθεσία
Οτζιάς 3
Ποίσσες 4

Eμβαδόν (m2)
20
20

Διαστάσεις (m)
7,15
2,89
7
2,95

Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης, για τα τμήματα του αιγιαλού τα οποία θα διατεθούν
με δημοπρασία, λήφθηκαν υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα της
σύμβασης παραχώρησης της ίδιας θέσης των 5 (πέντε) τελευταίων ετών, και σε περίπτωση
ανυπαρξίας (νέα σύμβαση παραχώρησης) των όμορων με αυτή θέσεων, καθώς επίσης τα
πραγματικά δεδομένα ως προς τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι:
α) δύο (2) μηχανοκίνητα σκάφη
β) είκοσι (20) κανό
γ) δέκα (10) ποδήλατα θαλάσσης
Η χορήγηση αδειών προς τους ενδιαφερόμενους και τους αιτούμενους για την τοποθέτηση
κανό και ποδηλάτων προς ενοικίαση θα πρέπει να γίνει βάσει του ΦΕΚ 1929 τεύχος Β΄ της
30ης Μαΐου 2018 και πριν τη δημοπρασία θα πρέπει να υπάρξει γνωμάτευση της επιτροπής
του άρθρου 35.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ'αριθμ.29/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, καλούμαστε να καθορίσουμε τους χώρους που θα εκμισθώσουμε στις
παραλίες της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου για το 2019 προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν από τους ιδιώτες για την τοποθέτηση (και εκμίσθωση), θαλασσίων
μέσων αναψυχής προς εξυπηρέτηση των λουομένων σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 4 του ν. 2971/01
Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να:
Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με
σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν.2971/01, την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017), την
τροποποιητική ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017) για το 2019.
Β. Καθορίσει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος
ως εξής:
Το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης προσδιορίζεται με βάση τα συγκριτικά
στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης της ίδιας θέσης των 5
(πέντε) τελευταίων ετών, και σε περίπτωση ανυπαρξίας (νέα σύμβαση παραχώρησης) των
όμορων με αυτή θέσεων, καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα ως προς τις διαμορφωμένες
σήμερα αξίες των χώρων αυτών.

37

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Μαρτίου 2019
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
α/α

Τοποθεσία

Άσκηση
Δραστηριότητας

Τετραγωνικά
μέτρα

1

Θέση Οτζιάς 3

Τοποθέτηση
κανό
και
θαλασσίων ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

2

Θέση Ποίσσες 4

Τοποθέτηση
κανό
και
θαλασσίων ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

Έτσι οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς
τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν.2971/01, την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017), την
τροποποιητική ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017) οι οποίοι θα
διατεθούν με δημοπρασία, καθώς και η τιμή εκκίνησης ορίζονται ως εξής:
α/α

Τοποθεσία

Άσκηση
Δραστηριότητας

Τετραγωνικά
μέτρα

Τιμή εκκίνησης

1

Θέση Οτζιάς 3

Τοποθέτηση κανό
και θαλασσίων
ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

1.392,00€

2

Θέση Ποίσσες 4

Τοποθέτηση κανό
και θαλασσίων
ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

960,00€

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων
αιγιαλού και παραλίας.
Τοποθεσία
Οτζιας 4
Ποίσσες 4

Eμβαδόν (m2)
20
20

Διαστάσεις (m)
7,15
2,89
7
2,95

Γ. Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση σε όσους δεν
έχουν γειτονικές των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίες ή
ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά
σωματεία. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη του:
1. Το Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/19.12.2001) και ειδικά τα άρθρα 2,13 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.47467/2017 και 15 και 31 αυτού ως ισχύουν
2. Την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017)
3. Την τροποποιητική ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017)
4. Την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β')
5. Τις υπ’αριθμ.1052758/1451/β0010/10.4.2012, Δ10Β1053970/1672εξ2013/29.3.2013 και
Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.2.2014, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού,παραλίας,όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών,
στους Ο.Τ.Α Α΄βαθμού.
6. Την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β'),
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. ΔΔΠ0006856/728Β'ΕΞ2015/08.05.2015(ΦΕΚ
828/Β/12-5-2015) ΚΥΑ και τα οριζόμενα του άρθρου 56 του ν. 4384/23-4-2016 (ΦΕΚ 78
Α)(ΔΔΠ/Β0007612/0630 ΕΞ2016)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929(399Α΄)” Περί
Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων”
8. Τις διατάξεις του Π.Δ 270/81
9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 23/27-1-2000(18Α')
10. Τον Ν. 3463/2006 και τον Ν.3852/2010
11. Το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ
12. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 49 του Ν.1416/84 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με
την παρ.11 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95
13. Το υπ’αριθμ.3727/16-5-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
Αιγαίου-Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας
14. Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004(Φ.Ε.Κ 527/24.4.2004 Τβ') κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
15. Τις υπ’αριθμ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας (Τμήμα Ε΄)
16. Το υπ’αριθμ.οικ.22063/747/3.5.2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γεν.Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
17. Τις διατάξεις του π.δ 100/2014 (167 Α΄) Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, όπως ισχύει.
18. Την υπ' αριθμ.104/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία
ψηφίστηκε ο Κανονισμός Χρήσης Παραλιών
19. Το υπ’αριθμ.3817/12-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
Αιγαίου -Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας
20. Το υπ’αριθμ.4165/20-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
Αιγαίου -Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας
21. Την υπ’αριθμ. 10/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
22. Τις υπ’αριθμ. 160,174,177,199/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
23. Τις υπ’αριθμ. 131/2017 135/2017 και 160/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
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24 Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα όπως αυτός ισχύει
25. Το υπ’αριθμ.352/2-6-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
Αιγαίου
26. Το υπ’αριθμ.4717/14-6-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
Αιγαίου
27. Την υπ'αριθμ. 29/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με
σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017), για
το 2019
Β. Καθορίζει τις θέσεις, τις εκτάσεις και το ύψος μισθώματος των παραχωρούμενων χώρων
παραλιών σε ιδιώτες ως εξής
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
α/α

Τοποθεσία

Άσκηση
Δραστηριότητας

Τετραγωνικά
μέτρα

1

Θέση Οτζιάς 3

Τοποθέτηση
κανό
και
θαλασσίων ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

2

Θέση Ποίσσες 4

Τοποθέτηση
κανό
και
θαλασσίων ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

Έτσι οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς
τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν.2971/01, την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) οι
οποίοι θα διατεθούν με δημοπρασία, καθώς και η τιμή εκκίνησης ορίζονται για το 2019 ως
εξής:

Άσκηση
α/α

Τοποθεσία
Δραστηριότητας
Θέση Οτζιάς 3

1
Θέση Ποίσσες 4

Τιμή εκκίνησης
Τετραγωνικά
μέτρα

Τοποθέτηση κανό
και ποδηλάτων προς
ενοικίαση

20

1.392,00€
[(12€Χ20τμ)+1500€]20%

Τοποθέτηση κανό

20

960,00€
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και ποδηλάτων προς
ενοικίαση

2

[(10€Χ20τμ)+1000€]20%

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων
αιγιαλού και παραλίας.
Τοποθεσία
Οτζιάς 3
Ποίσσες 4

Eμβαδόν (m2)
20
20

Διαστάσεις (m)
7,15
2,89
7
2,95

Η χορήγηση αδειών προς τους ενδιαφερόμενους και τους αιτούμενους για την τοποθέτηση
κανό και ποδηλάτων προς ενοικίαση θα πρέπει να γίνει βάσει του ΦΕΚ 1929 τεύχος Β΄ της
30ης Μαΐου 2018 και πριν τη δημοπρασία θα πρέπει να υπάρξει γνωμάτευση της επιτροπής
του άρθρου 35.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι:
α) δύο (2) μηχανοκίνητα σκάφη
β) είκοσι (20) κανό
γ) δέκα (10) ποδήλατα θαλάσσης
Γ. Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση σε όσους δεν
έχουν γειτονικές των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίες ή
ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά
σωματεία. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2019
Θέμα 18ο: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος
σίτισης και στέγασης .
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ.854/5-32019 αίτηση, της ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου κ. Λαμπίδη Σταρούλας, που υπηρετεί στο
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) από 9/1/2019, ζητά την παροχή
επιδόματος σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018),
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017.
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349,το οποίο αντικατέστησε το άρθρο
32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους
από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι νησιωτικοί
Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων
αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους
υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων
νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της
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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.26/2019 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα, τον
ορισμό ως δικαιούχων της παροχής σίτισης και στέγασης του άρθρου 32 του Νόμου
4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018
(Α΄5/17-1-2018), το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί και θα υπηρετεί στο Πολυδύναμο
Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία
τους.
Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στην κ. Λαμπίδη Σταρούλα το μηνιαίο
ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από 9 Ιανουαρίου 2019,
ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας της έως τη λήξη της θητείας της.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ’αριθ. 26/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-072017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018) και μετά
από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτό το αίτημα της ιατρού υπαίθρου κ. Λαμπίδη Σταρούλας που υπηρετεί στο
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης
και στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας της στο ΠΠΙ Κέας, και
εγκρίνει την καταβολή επιδόματος σίτισης και στέγασης, μηνιαίου ποσού τριακοσίων ευρώ
(300,00€), για το χρονικό διάστημα από 9 Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία ανάληψης της
υπηρεσίας της, έως τη λήξη της θητείας της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 62/2019
Θέμα 19ο: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στ.Βρεττό, ο οποίος
εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι υπάρχει η ανάγκη για
τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τα αιτήματα των πολιτών
είναι τα κάτωθι:

Α/
Α

Α.Π.
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΑΙΤΗΜΑ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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1

4269/1911-2018

Παούρης Αντώνιος

Τοποθέτηση 2 φωτιστικών ως
εξής:
Α) περιοχή Αγ. ΔημητρίουΟρκός, πλησίον οικίας
Τζιράκη και Ράφα, 1
φωτιστικό σε υπάρχουσα
κολώνα
Β) παραλία Ψαθί, έξω από
ιδιοκτησία κ. Σβίκι, 1
φωτιστικό σε υπάρχουσα
κολώνα με Μ/Σ

Εισηγούμαστε θετικά ως
προς την τοποθέτηση μόνο
του φωτιστικού στη θέση
Α) περιοχή Αγ. ΔημητρίουΟρκός, πλησίον οικίας
Τζιράκη και Ράφα, 1
φωτιστικό σε υπάρχουσα
κολώνα, όπου υπάρχει
ΦΟΠ.
Για το Β) δεν υπάρχει
ΦΟΠ.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
αίτηση και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενους στύλους της ΔΕΗ ως
αναφέρονται στην εισήγηση και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υποβολή αιτήματος σε
αυτή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 63/2019
Θέμα 20ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019.
Αναβάλλεται
Θέμα 21ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την
επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου,
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προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών,
καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου
Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των
επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών
εσόδων του Δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των
χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από
έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς
που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»
Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.
4305/2014: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ'
οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου
1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως,
δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών
όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με
ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του
αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω
καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους
περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. Με
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα
του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».
Το Σωματείο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/08.03.2019
έγγραφό του, αιτείται την επιχορήγηση του Σωματείου για τη διεξαγωγή δύο φιλικών
αγώνων ποδοσφαίρου, με τους παλαίμαχους του Πανκύπριου αθλητικού συλλόγου Άγιος
Γεώργιος στις 11/07/2019 και τους παλαίμαχους της Κουάλα Λουμπούρ στις 28/07/2019.
Τόσο αυτοί οι αγώνες, όσο και όλοι οι προηγούμενοι που έχει διοργανώσει το
Σωματείο, θα έχουν φιλανθρωπικό σκοπό και στοχεύουν στην εξύψωση του αθλητικού
ιδεώδους στους νέους, και στην προβολή του νησιού σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η επιχορήγηση, ύψους έως 2.000,00€, αφορά στην κάλυψη εξόδων διατροφής,
μεταφοράς με πούλμαν για μία μικρή εκδρομή στο νησί και αναμνηστικών μεταλλίων πλακετών.
Συγκεκριμένα:
1. Για τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους παλαίμαχους της Κουάλα Λουμπούρ:
Διατροφή 25ατ.*20ευρώ=500,00ευρω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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Πούλμαν 200*24%ΦΠΑ=248,00ευρώ
Αναμνηστική πλακέτα-μετάλλια 100*24%ΦΠΑ=124,00 ευρώ
2. Για τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους από την Κύπρο:
Διατροφή 35 ατ. *20ευρώ =700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πούλμαν 200*24%ΦΠΑ =248,00ευρώ
Αναμνηστική πλακέτα-μετάλλια 100*24%ΦΠΑ=124,00ευρώ
Συνολικό ποσό: 1.944,00€
Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 2.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου
Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κέας, την εξειδίκευση:
του ΚΑ εξόδων 00.6735 Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 2.000,00€
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018, το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το
άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 00.6735 Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους
και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 2.000,00€ για
την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κέας για τη
διεξαγωγή δύο φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 64/2019
Θέμα 22ο: Ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου πλησίον
Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιουλίδας (αρθ.7 ΠΔ.270/81).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Οι διατάξεις για την εκποίηση ακινήτων εφαρμόζονται, αναλόγως, για την αγορά
ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων. Αν από το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο κριθεί ότι μόνο ένα ακίνητο είναι κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή
κοινοτικού σκοπού το ακίνητο μπορεί να αγοραστεί απευθείας, με απόφαση του
συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.(άρθρο 191
παρ.1 Ν.3463/06)
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Για απευθείας αγορά ενός ακινήτου κατάλληλου για την εκπλήρωση δημοτικού
σκοπού, που αφορά συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα, στη πλήρωση της ειδικής αυτής
πλειοψηφίας προσμετράται και η ψήφος του προέδρου του τοπικού συμβουλίου. Δηλ. σε
ένα 21μελές δημοτικό συμβούλιο, που με τη συμμετοχή του προέδρου του τοπικού
συμβουλίου γίνεται 22μελές, η πλειοψηφία των 2/3 είναι 14 ψήφοι, στους οποίους θα
προσμετρηθεί και η, ψήφος του προέδρου του τοπικού συμβουλίου, που συμμετέχει
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 95, παρ. 7 ΚΔΚ. (ΥΠΕΣ 61098/30.11.2007 )
Το τίμημα των ακινήτων καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του
δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς
συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από ένα
μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από
την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν
υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη δημόσια
υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς
συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή
κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί
του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος
πάρεδρος. (άρθρο 186 παρ.5 Ν.3463/06)
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Επιτροπή ορίζεται ετησίως (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981)
ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Επομένως το δημοτικό συμβούλιο καλείται σήμερα να ορίσει τα
δύο μέλη της επιτροπής της εκτίμησης ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας,των
οποίων πρόκειται να εκτιμηθεί η αξία τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες
εγκατάστασης της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας .
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
Το άρθρο 191 παρ.1 Ν.3463/06
Το άρθρο 186 παρ.5 Ν.3463/06
Το Π.Δ. 270/1981, με τις Τροποποιήσεις του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Ορίζει ως αιρετά μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας
Ιουλίδας:
- Τον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο ως Πρόεδρο, με
αναπληρωματικό μέλος τον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στέφανο Βρεττό
- Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας κ.Μανούσο Ψημίτη με
αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Παούρη
Το τρίτο μέλος της επιτροπής θα ορισθεί με απόφαση του Δημάρχου.
2. Ορίζει ως γραμματέα της επιτροπής την δημοτική υπάλληλο, κα Μαριάννα Μωραΐτη
3.Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση και η καταμέτρηση ακινήτων Δημοτικής
Κοινότητας Ιουλίδας και η σύνταξη σχετικής έκθεσης. Η επιτροπή αποφαίνεται κατά
πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
4.Η επιτροπή συνεδριάζει παρουσία όλων των μελών και αποφασίζει κατά πλειψηφία.
5.Η θητεία της Επιτροπής θα ακολουθήσει τη θητεία της Δημοτικής Αρχής, εν όψει των
επικείμενων εκλογών στην Τοπ.Αυτοδιοίκηση.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 65/2019
Θέμα 23ο: Ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου πλησίον
ΧΥΤΑ Δήμου Κέας (αρθ.7 ΠΔ.270/81).. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Αναβάλλεται, καθόσον ισχύει η ορισθείσα επιτροπή με την προηγούμενη απόφαση
Θέμα 24ο: Απόφαση περί απευθείας αγοράς ακινήτου πλησίον Δημοτικού Κοιμητηρίου
Ιουλίδας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Αναβάλλεται
Θέμα 25ο: Απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου πλησίον ΧΥΤΑ Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Αναβάλλεται

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
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Κωνσταντίνος Θώδος

1. Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Λέανδρος
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Στέφανος Βρεττός
5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
6. Ελευθερία Μορφωνιού
7. Αντώνιος Παούρης
8. Νικόλαος. Πολίτης
9. Νικόλαος Ζουλός
10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
11. Δημήτριος Μουζάκης
12. Βασιλική Δεμένεγα
13. Βασίλειος Βρέτταρος
14. Σώζα Μουζάκη
15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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