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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 4

η
 Απριλίου 2019 

 

Σήμερα, 4 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα 

Κέας, ύστερα από την 1276/29-3-2019 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                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος 
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Βασιλική Δ. Δεμένεγα 
3. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 3. Δημήτριος Ν. Μουζάκης 
4. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 4.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
5. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 5. Στέφανος Αθ. Βρεττός(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 7ου θέματος) 
6. Νικόλαος Α. Πολίτης 6. Μουζάκη Αντ.Σώζα (προσήλθε πριν τη 

συζήτηση του 5ου θέματος) 
7. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  

8. Αντώνιος Β. Παούρης (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
9. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

10. Νικόλαος Στ. Παούρης  

11. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

  

 

 

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 η κα Σ.Μουζάκη πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος. Προσήλθε ο κ.Στ.Βρεττός 

κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος. Δεν αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
7

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/3/2019 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1276/29-3-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
Θέμα 2

ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 

για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή). 
[Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ελευθερία Μορφωνιού] 
Θέμα 3

ο
 : Έγκριση προμήθειας ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου με  

σύστημα πρέσας για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 

Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 4

ο
: Απόφαση περί απευθείας αγοράς ακινήτου πλησίον Δημοτικού Κοιμητηρίου 

Ιουλίδας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 5

ο
: Απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου πλησίον ΧΥΤΑ Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 6

ο
: Παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στην περιοχή της Κορησσίας ν. 

Κέας για την υλοποίηση του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας”.  [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

“Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας ν.Κέας” [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
Θέμα 8

ο
: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης ακτών “ Γαλάζια Σημαία”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 9

ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 

Δήμων για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (1η-2η-3η 

μηνιαία κατανομή έτους 2019). [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
θέμα 10

ο
 :Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβιών καθαριότητας έτους 2019-2020 

από το Δήμο Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 11

ο
:  Ένταξη τριών νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό 

λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 12

ο
: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου Κινητής 

Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 13

ο
 :Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθεια ενεργού διαδικτυακού 

εξοπλισμού (Switch) και λοιπού εξοπλισμού”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 14

ο
: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α 

Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγη της διαδικασίας συναψης, εποπτείας και 

επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευη γηπέδου 

ποδοσφαίρου θέση Αστρά Δήμου Κέας» .[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 15

ο:
 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» 

και «Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και 
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επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 

μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας Κέας». 
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 16

ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Διαμόρφωση 

άλσους Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων» στον Άξονα Προτεραιότητας 

1 (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» - Γ Πρόσκληση-Νοέμβριος 2018. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 17

ο:
 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κέας για την κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 6 της από 24/10/2018 Προγραμματικής σύμβασης για 

την πράξη “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου μπάσκετ στην 
 Κορησσία ν.Κέας”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 18

ο:
 Λύση σύμβασης της «Προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέας για 

το έτος 2018-2019» με ΑΔΑΜ:18SYMV003933716. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
Θέμα 19ο :Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης. [Εισηγητής: 

Δημ.Συμβ., κ. Α.Παούρης] 
Θέμα 20

ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος] 
Θέμα 21

ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την προμήθεια 

μηχανών γραφείου του ΠΠΙ Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 22

ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών 

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

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

Ευαγγέλου] 
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Θέμα 1
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
 

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

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 

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

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

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

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

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

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

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια». 
Ζητείται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τα πιο κάτω 

πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών: 
 

1. Το από 18/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία λειτουργίας της κινητής μονάδας μαστογραφίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

163/2019 απόφαση Δημάρχου, από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έναντι συνολικού 

ποσού 400,00 €. 
2. Το από 18/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ανίχνευσης διαρροής ύδατος στο κεντρικό κύκλωμα θέρμανσης του νέου 

Δημαρχείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 167/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία 

THERMALTECH/Ι. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 434,00 €. 
3. Το από 13/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό ΄΄Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160/2019 

απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε., 

έναντι συνολικού ποσού 77,50 €. 
4. Το από 13/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό ΄΄Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2019 

απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε., 

έναντι συνολικού ποσού 77,50 €. 
5. Το από 13/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό ΄΄Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 159/2019 

απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε., 

έναντι συνολικού ποσού 77,50 €. 
6. Το από 18/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία διαμονής του κλιμακίου ιατρών της κινητής μονάδας μαστογράφου, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 163/2019 απόφαση Δημάρχου, από τον κ. Λέανδρο Α. Εμμανουήλ, έναντι 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4
η
 Απριλίου 2019 

5 

 

συνολικού ποσού 81,00 €. 
7. Το από 22/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία συμβουλευτικής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω ιστοσελίδας νομικών πληροφοριών, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 203/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία 

Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ. ΕΠΕ, έναντι συνολικού ποσού 500,00 €. 
8. Το από 22/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία δημοσίευσης της υπ΄αριθμ. 61/2019 αποφάσεως του ΔΣ με θέμα “Καθορισμός των χώρων 

μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας και καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος 
για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους για το 

έτος 2019”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 193/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα 

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ-ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ, έναντι συνολικού ποσού 61,75 €. 
9. Το από 18/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση παραλιών Δήμου Κέας για το έτος 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 175/2019 

απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΕ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 480,50 €. 
10. Το από 01/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά 

την εργασία επισκευής ψυκτικών θαλάμων δημοτικού σφαγείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

210/2019 απόφαση Δημάρχου, από τον κ. Εμμανουήλ Αν.Στέφα, έναντι συνολικού ποσού 

7.000,00 €. 
11. Το από 02/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά 

την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΥ 2277 απορριμματοφόρο 

όχημα του Δήμου  από 16/04/2019 - 16/07/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 221/2019 απόφαση 

Δημάρχου, από την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, έναντι συνολικού ποσού 146,75 €. 
12. Το από 02/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά 

την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το υπ΄ αριθμ.  ΜΕ 121490 μηχάνημα έργου του 

Δήμου  από 22/04/2019 - 22/04/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 221/2019 απόφαση Δημάρχου, 

από την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, έναντι συνολικού ποσού 163,49 €. 
13. Το από 18/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά 

την εργασία έκδοσης εισιτηρίων για την ακτοπλοϊκή μεταφορά του κλιμακίου, στο πλαίσιο 

διοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 163/2019 απόφαση Δημάρχου, από το Ναυτικό Πρακτορείο ΟΣΤΡΙΑ – Μαριάννα 

Μορφοβασίλη, έναντι συνολικού ποσού 139,60 €. 
 

14. Το από 08/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά 

την εργασία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης για την σύναψη σύμβασης “Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 157/2019 

απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΕ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 99,20 €. 
15. Το από 08/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά 

την εργασία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης για την σύναψη σύμβασης “Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 156/2019 

απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΕ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 99,20 €. 
16. Το από 08/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά 

την εργασία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης για την σύναψη σύμβασης “Προμήθεια Υγρών 
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Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας και των Νομικών Προσώπων έτους 2019-20”, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 155/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΕ – 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 99,20 €. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 66/2019 
 

 

 

Θέμα 2
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 

για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή). 
[Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ελευθερία Μορφωνιού] 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρος  ΔΕΠ κα 

Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 

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

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

εκπαίδευσης» και 
3. Το υπ’ αριθμ. 22117/27.02.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 13524/26.02.2019 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α:Ψ0ΑΔ465ΦΘ7-8Ρ3), κατανέμεται στο Δήμο 

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

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

του Δήμου Κέας έτους 2019. 

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

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

των σχολείων ανέρχεται σε 10.404,37€. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

1. αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2019 

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

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

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

έτους 2019 με Κ.Α. 00.6711.0005 
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3. να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2019 σχετική απόφαση 

της Δ.Ε.Π. εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

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

(Α΄ κατανομή) 

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

(Α΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Α΄ κατανομή) 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

διατάξεις και την εισήγηση της κας Μορφωνιού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

των ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του έτους 

2019. 

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

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

15,63€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2019 με Κ.Α. 

00.6711.0005 ως εξής: 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

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

(Α΄ κατανομή) 

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

(Α΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Α΄ κατανομή) 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  67/2019 
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Θέμα 3
ο
 : Έγκριση προμήθειας ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου με  

σύστημα πρέσας για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 

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

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

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι: 

«Τα υφιστάμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Καθαριότητας 

παρουσιάζουν συχνές βλάβες (λόγω παλαιότητας), το κόστος επισκευής και συντήρησης 

τους είναι μεγάλο και παραμένουν για μεγάλα διαστήματα εκτός λειτουργίας στα συνεργεία 

επισκευής, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η προμήθεια όσο το δυνατόν νεότερου 

οχήματος τελευταίας τεχνολογίας. 
Λόγω του υψηλού κόστους για την αγορά καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος 

προτείνουμε την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου οχήματος, το οποίο θα πληροί τις 

προϋποθέσεις ασφάλειας και γενικότερα όλων των προϋποθέσεων που θέτει η σχετική 

νομοθεσία.  
Γενικά δεν επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών. Κατ’ εξαίρεση όμως,  

σύμφωνα με την εγκύκλιο Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Π1/181/01.02.2012, επιτρέπεται η 

προμήθεια:   
“I.Μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ, των Περιφερειακών Διοικήσεων και της 

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (που προορίζονται να διατεθούν 

στους ΟΤΑ περιοχής ευθύνης τους) και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα 

ύδατος, υγρών καυσίμων, εκκενώσεως βόθρων, καθαρισμού αποχετεύσεων, πλύσεως 

κάδων, ασθενοφόρα, επιβατηγά, τζιπ, πυροσβεστικά και λοιπά.” 
Για τη προμήθεια του ανωτέρω μεταχειρισμένου οχήματος θα ισχύουν οι εκάστοτε 

προβλεπόμενες διατάξεις για την κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων 

οχημάτων. 
Η προβλεπόμενη από το άρθρο μόνο του π.δ. 330/1984 αρμοδιότητα του Νομάρχη για 

την έγκριση προμήθειας από τους Δήμους αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο περιήλθε, 

διαδοχικά, στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 10 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2880/2001) 

και στη συνέχεια, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, όργανο των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, οι οποίες ασκούν πλέον (από 1.1.2011) τις αρμοδιότητες των συσταθεισών με 

το ν. 2503/1997 κρατικών Περιφερειών (άρθρο 280 παρ. 1 ν. 3852/2010). (Ελ. Συν. Τμ. 7 

Πράξη 33/2012)  
Η διαδικασία της προμήθειας του μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος θα 

ακολουθήσει την νομοθεσία που προβλέπεται για τις προμήθειες των ΟΤΑ και θα πληροί 

όλους τους κανόνες ασφαλείας και γενικότερα όλων των προϋποθέσεων που θέτει η σχετική 

νομοθεσία. 
Με βάση τα ανωτέρω σας καλούμε να ψηφίσουμε σχετικά με την προμήθεια ενός 

μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος, από το ελεύθερο εμπόριο.  
 

Η κα Βελισσαροπούλου λέει ότι είναι καλύτερα να αγοράσουμε καινούριο 

απορριμματοφόρο και όχι μεταχειρισμένο. Για το λόγο αυτό οι κ.κ. Βελισσαροπούλου, Ν. 

Παούρης και Τζουβάρας, ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ 
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Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο και έλαβε υπόψη: 
 τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν.3463/2006 “Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων”, 
 τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 
 Το Π.Δ. 330/83 (ΦΕΚ 119-Α’) “Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Προεδρίας 

της Κυβέρησης  στους Νομάρχες”, 
 Την ΥΑ 37393/2028/29.09.2003 (ΦΕΚ Β'/1418/1.10.2003) περί «Μέτρων και όρων 

για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ Η.Π. 9272/471/2.03.2007(ΦΕΚ 

Β'/286/2.03.2007). 
 Το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α΄ 97/25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» 

και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93». 
 Την ΥΑ οικ.3763/111/27.05.2015 (ΦΕΚ Β’/1163/18.06.2015) περί «Όρων και 

προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης − Ειδικού 

Σκοπού και διαδικασίας ταξινόμησης» 
 Την ΥΑ οικ114218/28.10.1997 (ΦΕΚ Β'/1016/17.11.1997) περί «Κατάρτισης 

πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»  
 

 τη βεβαίωση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας από την οποία 

προκύπτει ότι για την προκείμενη δαπάνη (59.520,00 € συμπ.ΦΠΑ) υπάρχει πρόβλεψη 

στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και ιδίως στον ΚΑ  20.7132.0001, 
 την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου 

απορριμματοφόρου οχήματος, 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(8 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ) 

 

1-Την έγκριση της προμήθειας ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος, από 

το ελεύθερο εμπόριο για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, 
με τα χαρακτηριστικά του προς προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος 

όπως περιγράφονται παρακάτω:  
 

1 Είδος αυτ/του  
Μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο 

όχημα  

2 Έτος πρώτης κυκλοφορίας Από το 2007 και μετά 
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3 Ισχύς μηχανής Τουλάχιστον 260 HP 

5 Είδος καυσίμου Πετρέλαιο 

6 Αριθμός αξόνων 3 (Τριαξονικό) 

7 Ωφέλιμο φορτίο Τουλάχιστον 10 tn 

8 Χωρητικότητα απορριμμάτων Τουλάχιστον 20,00 m3 

9 
Ανάγκες που πρόκειται να 

καλυφθούν 
Κάλυψη των αυξημένων αναγκών 

αποκομιδής 

 

2-Την προμήθεια μέσω της διαδικασίας του Ανοιχτού Διαγωνισμού.  
 

3-Ότι η παραπάνω προκύπτουσα δαπάνη έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

20.7132.0001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το έτος 2019. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 68/2019 
 

 
Θέμα 4

ο
: Απόφαση περί απευθείας αγοράς ακινήτου πλησίον Δημοτικού Κοιμητηρίου 

Ιουλίδας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο 

Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη για την αγορά ενός ακινήτου με σκοπό τη επέκταση του 

Κοιμητηρίου Ιουλίδας Κέας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.1,3 Ν.3463/06, η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών 

ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου ή της Κοινότητας, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Η αγορά γίνεται με 

δημοπρασία.   
Σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ.1 Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 11 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/08, οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την 

αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ειδικά στην 

περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 186 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από 

εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο 

τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής 
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Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης 

μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του που 

λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το 

ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού 

και να αποφασίσει την απευθείας αγορά. Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της 

αγοραίας αξίας του ακινήτου κατ’ άρθρο 186 παρ. 6 του ΔΚΚ, τότε η κρίση περί του ότι το 

ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την απευθείας αγορά, 

λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου  
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  

 Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.5 Ν.3463/06 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.  
Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ’ 

αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή Κοινότητα απαιτείται 

εκτίμηση της αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων 

Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 

στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 ευρώ. (άρθρο 186 

παρ.6 Ν.3463/06, άρθρο 23 παρ.2 του Ν.2873/00 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 

παρ.12 του 2579/98) (υποπαρ. Γ.11 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α’) 
 

Με βάση τα ανωτέρω σας ενημερώνω ότι το μοναδικό κατάλληλο ακίνητο με σκοπό τη 

χρήση που προαναφέρθηκε στην αρχή της εισήγησής μου είναι το ακίνητο ιδιοκτησίας  

Νικολάου Πορίχη του Κωνσταντίνου & Χρήστου Χωματσά του Δημητρίου, διότι: 
Το υφιστάμενο Κοιμητήριο Ιουλίδας, το οποίο έχει ήδη κορεστεί, περιβάλλεται από τις 

3 πλευρές του (ανατολοκή, νότια & δυτική) από ιδιοκτησίες και από τη μία (βόρεια) πλευρά 

του από ημιονική οδό. Οι τρείς αυτές πλευρές είναι κείμενες σε 3 ακίνητα: 
-ένα ακίνητο στην ανατολική πλευρά του Κοιμητηρίου, το οποίο βρίσκεται  εντός  Α’ 

Αρχαιολογικής Ζώνης, γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε παρέμβαση επέκτασης, 
-ένα ακίνητο στη νότια πλευρά του Κοιμητηρίου , μέρος του οποίου βρίσκεται σε Α’ 

Αρχαιολογική ζώνη και μέρος του στην Β’  Αρχαιολογική ζώνη. Ύστερα από επικοινωνία 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-95-σύγκληση-του-δημοτικού-συμβουλ/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/12384_2007-ypes-61098-30-11-07.doc
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με τον ιδιοκτήτη κ. Βρανά Γκρέκα (για το τμήμα της ιδιοκτησίας του που βρίσκεται σε Β’ 

Αρχαιολογική ζώνη) μας ενημέρωσε πως το εν λόγω ακίνητο δεν διατίθεται προς πώληση. 
Ένα  ακίνητο στη δυτική πλευρά του Κοιμητηρίου, το οποίο βρίσκεται εντός ζώνης Β’ 

κηρυγμένης αρχαιολογικής ζώνης Ιουλίδας. Επίσης το συγκεκριμένο ακίνητο, είναι και το 

μοναδικό στο οποίο η μορφολογία του εδάφους επιτρέπει παρεμβάσεις. 
 

Η επιτροπή του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06, η οποία συγκροτήθηκε με την  

65/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΦΖΗΩΕΔ-ΛΒΨ) και την 179/2019 

απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΒΓΕΩΕΔ-6Β1), αποτελείται από τους:  
κ. Δημήτριος Καβαλιέρος, Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τον 

Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό 
κ.Μανούσος Ψημίτης,Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, ως μέλος, με 

αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Παούρη 
κα Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 

Κέας. 
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ.1095/19.03.2019  έκθεση εκτίμησης η Επιτροπή 

“προέβη σε επιτόπιο έλεγχο και εκτίμηση της αξίας του ακινήτου πλησίον  δημοτικού 

Κοιμητηρίου Ιουλίδας. Η εκτίμηση αφορά αφενός την τρέχουσα εμπορική και αντικειμενική 

αξία του ακινήτου. Η διαδικασία της  εκτίμησης του ακινήτου είχε σαν αφετηρία τον έλεγχο 

των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του και τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην 

περιοχή ενδιαφέροντος.  
Το εν λόγω ακίνητο, ιδιοκτησίας  Νικολάου Πορίχη του Κωνσταντίνου & Χρήστου 

Χωματσά του Δημητρίου, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εντός ζώνης 500μ. οικισμού 

Ιουλίδας, εκτός ΖΟΕ εκτός Γ.Π.Σ. και επίσης βρίσκεται εντός Β’ κηρυγμένης 

αρχαιολογικής ζώνης Ιουλίδας. 
Έχει εμβαδό 620,00 τ.μ. και πρόσωπο σε ημιονική οδό, όχι άμεσα πρόσβασιμο με 

όχημα, και το οποίο φαίνεται και στο από Οκτώβριος 2012 συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Επαμεινώνδα Γιαλαμά. 
Με βάση τα ανωτέρω η κα Δεμένεγα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εκτίμησε πως βάσει 

των τετραγωνικών του ακινήτου (620 τ.μ.) η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου πλησίον 

Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιουλίδας θα πρέπει να υπολογιστεί βάσει αντικειμενικής αξίας, 

ήτοι 2,5 €/ τ.μ..ήτοι 1.550,00 € συνολική τιμή. Κρίνει, επίσης, ότι η εμπορική αξία δεν 

διαφέρει, λόγω του κείμενου  Κοιμητηρίου που μειώνει το αγοραστικό ενδιαφέρον. 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καβαλιέρος Δημήτριος καθώς και το μέλος κ. Μανούσος 

Ψημίτης εκτιμούν ότι για λόγους κοινωνικής ευθιξίας, λόγω της υποβάθμισης της αξίας του 

συγκεκριμένου ακινήτου κρίνεται επιβεβλημένη η αγορά του από τον Δήμο σε τιμή σαφώς 

ανώτερη της αντικειμενικής. Επιπλέον σε έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαν στην 

ευρύτερη περιοχή, διαπίστωσαν ότι οι τιμές πώλησης ακινήτων κυμαίνονται κατά μέσο όρο 

στα 6,5 €. Ως εκ τούτου κρίνουν ότι η αγοραστική αξία θα πρέπει να  οριστικοποιηθεί στα 

6,45 €/τ.μ. , ήτοι 3.999,00 €, στρογγυλοποιημένα στα 4.000,00 €. 
  
Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981, “… Εις πάσας τας περιπτώσεις των 

παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφείαν, εν 

ισοψηφία επικρατούσης της ψήφου του Προέδρου.” 
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Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε τις σχετικές διατάξεις : 
 το άρθρο 186 και 191 του Ν.3463/06 
 το άρθρο 23 παρ.2 του Ν.2873/00 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ.12 του 

2579/98 
 την ανάγκη του Δήμου για την αγορά ακινήτου με σκοπό την επέκταση Κοιμητηρίου 
 την υπ’αρίθμ.πρωτ. 1095/19.03.2019 έκθεση εκτίμησης  ακινήτου προς αγορά ακινήτου 

πλησίον Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιουλίδας της Επιτροπής Εκτίμησης του Δήμου Κέας 
 το Π.Δ. 270/1981 
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου  
 την εισήγηση του Δημάρχου  
 για την ψήφιση του θέματος υπάρχει η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία και η 

θετικής ψήφος του κ. Ψημίτη, Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Την απευθείας αγορά του ακινήτου 620 τ.μ., πλησίον Δημοτικού Κοιμητηρίου 

Ιουλίδας, ιδιοκτησίας  Νικολάου Πορίχη του Κωνσταντίνου & Χρήστου Χωματσά του 

Δημητρίου, ευρισκόμενου εκτός σχεδίου πόλεως, εντός ζώνης 500μ. Οικισμού Ιουλίδας, 

εκτός ΖΟΕ εκτός Γ.Π.Σ. και εντός ζώνης Β’ κηρυγμένης αρχαιολογικής ζώνης, με εμβαδό 

620,00 τ.μ. και πρόσωπο σε ημιονική οδό, όχι άμεσα πρόσβασιμο με όχημα, και το οποίο 

φαίνεται και στο από Οκτώβριος 2012 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού 

Μηχανικού Τ.Ε. Επαμεινώνδα Γιαλαμά, έναντι του ποσού των 4.000,00 €. 
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί 

η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό 

μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 69/2019 
 

 

Σημείωση: Προσήλθε η κα Σώζα Μουζάκη πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος. 
 

 

Θέμα 5
ο
: Απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου πλησίον ΧΥΤΑ Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

οποίος εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο Δήμο μας υπάρχει η 

ανάγκη για την αγορά ενός ακινήτου με σκοπό τη επέκταση του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας για τη  

χωροθέτηση μονάδας κομποστοποίησης και πράσινου σημείου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.1,3 Ν.3463/06, η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων 

επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου ή της Κοινότητας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών του. Η αγορά γίνεται με δημοπρασία.   
Σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ.1 Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 11 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/08, οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών 

ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, 
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όπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται 

η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως προϋπόθεση για την 

κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με 

απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει 

ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού 

και να αποφασίσει την απευθείας αγορά. Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της αγοραίας 

αξίας του ακινήτου κατ’ άρθρο 186 παρ. 6 του ΔΚΚ, τότε η κρίση περί του ότι το ακίνητο είναι το 

μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την απευθείας αγορά, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

2/3 των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου  
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  
Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.5 Ν.3463/06 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.  
Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ’ αυτών 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή Κοινότητα απαιτείται εκτίμηση της 

αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκτιμητών το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει 

το ποσό των 58.649,06 ευρώ. (άρθρο 186 παρ.6 Ν.3463/06, άρθρο 23 παρ.2 του Ν.2873/00 όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ.12 του 2579/98) (υποπαρ. Γ.11 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 

107/09.05.2013 τεύχος Α’) 
 
Με βάση τα ανωτέρω σας ενημερώνω ότι το μοναδικό κατάλληλο ακίνητο με σκοπό τη χρήση 

που προαναφέρθηκε στην αρχή της εισήγησής μου είναι το ακίνητο ιδιοκτησίας   Ελισάβετ συζ. 

Νικολάου Ξέστερνου το γένος Περδικάρη, διότι: 
Είναι το μοναδικό όμορο το οποίο έχει πρόσβαση στο οδικό δίκτυο. 
Πληρεί τα απαιτούμενα γεωμετρικά της εγκατάστασης της μονάδας κομποστοποίησης και του 

πράσινου σημείου (επιφάνεια, κλίσεις και μορφολογία εδάφους) με συνολική επιφάνεια  

1Α+1Β+1Δ+1Ε= 345.42m²+523.65m²+ 4,521.41m²+ 1,671.59 m²=7,062.07m², όπως αποτυπώνονται 

στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του μηχανικού Επαμεινώνδα Παλαμά 

του Ιαν. 2018 και παρουσιάζεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα 1. 
 

 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-95-σύγκληση-του-δημοτικού-συμβουλ/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/12384_2007-ypes-61098-30-11-07.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/12384_2007-ypes-61098-30-11-07.doc
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Πίνακας 1: Επιφάνεια ακινήτου 

Συνολική αρχική έκταση 
 

Α,Α1,89,Β,58,Γ,Ο,150,Ξ1,Ξ,

Α 9.236,23 m
2 

Απαλλοτριούμενη 

έκταση (Αποφ. Εφετείου 

279/2016) 
 

1Γ1 + 1Γ2 2.174,16 m
2 

Εναπομείναντα τμήματα 

προς αγορά 
 

1Α +1Β 
1Δ +1Ε 

869,07 m
2 

6.193,00 m
2 

 

Διαθέτει κατάλληλες κλίσεις και ίδιες με τον ΧΥΤΑ. Έτσι, με τη χρήση συνεργειών 

διευκολύνεται η μελλοντική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης από το Δήμο αλλά 

υπάρχει και σημαντική μείωση τόσο στο κόστος της επένδυσης όσο και στο κόστος λειτουργίας 

τους. Η μείωση του κόστους της επένδυσης προκύπτει από το περιορισμό ή τη μείωση του κόστους 

των απαραίτητων έργων υποδομής σε σχέση με δύο ανεξάρτητες μονάδες. Επίσης από το 

διαμοιρασμό εξοπλισμού όπως ο φορτωτής και η γεφυροπλάστιγγα τα οποία θα χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά και στις δύο. Επιπλέον, η γειτνίαση τους με το χώρο του ΧΥΤΑ δημιουργεί επίσης και 

πρόσθετες συνέργειες κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων διασφαλίζοντας την ομαλή 

λειτουργία τους και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του. 
Η επιτροπή του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06, η οποία συγκροτήθηκε με την  65/2019 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΦΖΗΩΕΔ-ΛΒΨ) και την 179/2019 απόφαση του 

Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΒΓΕΩΕΔ-6Β1), αποτελείται από τους:  
κ. Δημήτριος Καβαλιέρος, Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τον 

Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό 
κ.Μανούσος Ψημίτης,Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, ως μέλος, με 

αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Παούρη 
κα Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας. 
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ. 1096/19.03.2019  έκθεση εκτίμησης η Επιτροπή “προέβη σε 

επιτόπιο έλεγχο και εκτίμηση της αξίας του ακινήτου πλησίον  ΧΥΤΑ Δήμου Κέας. Με το υπ’αρίθμ. 

66/05.03.2012 Φ.Ε.Κ. - Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων, 

κυρήχθηκε η απαλλοτρίωση ΧΥΤΑ και οδού πρόσβασης σε αυτόν. Στη συνέχεια, με την υπ’αρίθμ. 

279/2016 Απόφαση Εφετείου Αθηνών   προέκυψε η οριστική τιμή απαλλοτρίωσης, η οποία εκτιμήθηκε 

στα 3 €/τ.μ.. Τμήμα του εν λόγω ακινήτου και συγκεκριμένα 2.174,16 m
2
, ιδιοκτησίας Έλισαβετ συζ. 

Νικολάου Ξέστερνου το γένος Περδικάρη, το οποίο και εφάπτεται του χώρου του ΧΥΤΑ, 

απαλλοτριώθηκε σύμφωνα με το ανωτέρω Φ.Ε.Κ. και αποζημιώθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω 

Απόφαση Εφετείου Αθηνών. Τα εναπομείνοντα τμήματα που προέκυψαν μετά την απαλλοτρίωση έχουν 

έκταση 869,07 m
2 
&

 
6.193,00 m

2
 και διατίθενται προς αγορά.  

 
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή εκτίμησε πως η τιμή ανά τ.μ. θα πρέπει να είναι ίση με αυτή  

που όρισε το Εφετείο Αθηνών με την υπ΄αρίθμ. 279/2016 Απόφασή του, ήτοι 3€/τ.μ..  Για έκταση 

7.062.07  m
2  

το ποσό διαμορφώνεται στα 21.186,21  €. 
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Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981, “… Εις πάσας τας περιπτώσεις των παρ. 1, 2 

και 3 του παρόντος άρθρου η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφείαν, εν ισοψηφία επικρατούσης 

της ψήφου του Προέδρου.” 
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε τις σχετικές διατάξεις : 

 το άρθρο 186 και 191 του Ν.3463/06 
 το άρθρο 23 παρ.2 του Ν.2873/00 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ.12 του 2579/98 
 την ανάγκη του Δήμου για την αγορά ακινήτου με σκοπό την επέκταση του ΧΥΤΑ Δήμου Κέας 

για τη  χωροθέτηση μονάδας κομποστοποίησης και πράσινου σημείου 
 την υπ’αρίθμ.πρωτ. 1096/19.03.2019 έκθεση εκτίμησης  ακινήτου προς αγορά ακινήτου 

πλησίον ΧΥΤΑ Δήμου Κέας  
 το Π.Δ. 270/1981 
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου  
 την εισήγηση του Δημάρχου 
 για την ψήφιση του θέματος υπάρχει η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία και η 

θετικής ψήφος του κ. Ψημίτη, Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την απευθείας αγορά του ακινήτου αποτελούμενων από δύο τμήματα, έκτασης 869,07 m
2 

&
 

6.193,00 m
2
, πλησίον ΧΥΤΑ Δήμου Κέας, ιδιοκτησίας Ελισάβετ συζ. Νικολάου Ξέστερνου το γένος 

Περδικάρη, ευρισκόμενου εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού , εκτός ζώνης ενεργούς 

πολεοδομίας και οικιστικού ελέγχου, άμεσα πρόσβασιμο με όχημα,εφαπτόμενο στον ΧΥΤΑ Δήμου 

Κέας και το οποίο φαίνεται και στο από Ιανουάριος 2018 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του 

Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Επαμεινώνδα Γιαλαμά και την με αριθμό πράξης 540/2004 Πράξη 

Αποδοχής Κληρονομιάς εκ διαθήκης συνταχθείσα από την συμβολαιογράφο κ.Αναστασία 

Τ.Στεφανάκη, έναντι του ποσού των 21.186,21  €. 
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η 

παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής 

του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 70/2019 
 

 

Θέμα 6
ο
: Παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στην περιοχή της Κορησσίας ν. 

Κέας για την υλοποίηση του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας”.  [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
 

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

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η 

Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 107758-21/12/2018 έγγραφό της 

μας αποστέλλει αίτημα γνωμοδότησης σχετικά με την παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου 

χώρου στην περιοχή της Κορησσίας ν. Κέας για την υλοποίηση του έργου “Δίκτυα 

αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας” και ως 

συνημμένο αυτής Αντίγραφο του Τεχνικού Φακέλου του εν λόγω έργου. 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4
η
 Απριλίου 2019 

17 

 

Ο Τεχνικός Φάκελος, ο οποίος και επισυνάπτεται αναφέρει στοιχεία όπως το Ιστορικό 

του έργου (Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου, σύμβαση μελέτης έργων και ιστορικό 

αλληλογραφίας), την Τεχνική Περιγραφή που αναφέρεται στα Δίκτυα αποχέτευσης 

Βουρκαρίου & Κορησσίας και την εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, τα 

Κατασκευαστικά στοιχεία, καθώς και το Νομιθετικό Πλαίσιο και τις εκτασεις προς 

Παραχώρηση. 
Η Τεχνική Έκθεση  συνοδεύεται από τη θέση του έργου (απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ), 

κλίμακα 1:50.000 και Οριζοντιογραφία έργων κλίμακα 1:5000 (στο οποίο αποτυπώνονται οι 

γραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού τα προβλεπόμενα έργα και οι εκτάσεις 

προς παραχώρηση. 
 Για τα έργα αυτά, ζητείται έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού, ως περιγράφεται 

στο συνημμένο σχέδιο 2, προκειμένου να υλοποιηθούν. 
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, όπως ισχύει σήμερα. 
-τον Τεχνικό Φάκελο του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας”, όπως μας διαβιβάστηκε αρμοδίως. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Γνωμοδοτεί θετικά για την Παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στην περιοχή 

της Κορησσίας ν. Κέας για την υλοποίηση του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης και 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας”, όπως αυτή περιγράφεται 

στο συνημμένο τεχνικό φάκελο. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 71/2019 

Σημείωση: Προσήλθε ο κ. Στέφανος Βρεττός κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος. 
 

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

“Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας ν.Κέας” [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
 

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

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:  
-Την με αρ. πρωτ. 168/2015 απόφαση μας για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής 

παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσιας ν.Κέας» 
-Την υπ’αρίθμ. 103/2015 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας που αφορά τη διάλυση της 

σύμβασης 
-Το από 12/02/2019 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω 

έργου, το οποίο μας διαβιβάστηκε 25.02.2019 
-Την από 3/09/2013 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά αποζημίωση για το 

τεκμαρτό όφελος σύμφωνα με  το άρθρο 64 παρ.1 του Ν.3664/2008, ύψους 1.442,35 €, 

εφόσον ο Δήμος Κεας δεν έδωσε ποτέ εντολή  για έναρξη εργασιών 
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εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 

μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 

Κορησσιας ν.Κέας», κατά το οποίο η επιτροπή αποδέχτηκε την αίτηση του αναδόχου για 

αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης και πρότεινε συνολική αποζημίωση ποσοστού 

2,5%, βάσει της παρ.1γ του άρθρου 64 του Ν.3669/2008. Αναλυτικότερα το προτεινόμενο 

τεκμαρτό όφελος προκύπτει ως εξής 28.846,94 € * 2,5% = 721,17 € 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

-Την με αρ. πρωτ. 168/2015 απόφαση μας για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής 

παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσιας ν.Κέας» 
-Την υπ’αρίθμ. 103/2015 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας που αφορά τη διάλυση της 

σύμβασης 
-Το από 12/02/2019 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω 

έργου,το οποίο μας διαβιβάστηκε στις 25.02.2019 
-Την από 3/09/2013 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά αποζημίωση για το 

τεκμαρτό όφελος σύμφωνα με  το άρθρο 64 παρ.1 του Ν.3664/2008, ύψους 1.442,35 €, 

εφόσον ο Δήμος Κεας δεν έδωσε ποτέ εντολή  για έναρξη εργασιών 
-Την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει το από 12/02/2019 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το 

έργο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσιας ν.Κέας» 
 
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός δύο (2) μηνών από την 

έκδοση ή κοινοποίηση αυτής, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στην  

Ερμούπολη επί της οδού Επτανήσου 35, ως προβλέπεται στο άρθρο 174 του Ν 4412/2016, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4491/2017.  
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 72/2019 
 

 

Θέμα 8
ο
: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης ακτών “ Γαλάζια Σημαία”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής: 
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ποσό ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00€) που 

αφορά τη δαπάνη συνδρομής για τη συμμετοχή Δήμου Κέας στο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία», σε βάρος του προϋπολογισμού 

εξόδων έτους 2019 με ΚΑ 00.6453.0001 και προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα 

αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς».  Η συνδρομή θα 

πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης με 

έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός χειριστής του 

διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία». Η δαπάνη 
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δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  
Οι ακτές στις περιοχές «Γιαλισκάρι» και «Οτζιά» οργανώθηκαν κατά την κολυμβητική 

περίοδο του 2017 και 2018 σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» 

και ο Δήμος Κέας υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα ώστε να εγκριθούν οι ακτές και να βραβευτούν για το έτος 2018. 
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2017 πραγματοποιήθηκαν:  

Οργάνωση Ακτής: Τοποθετήθηκαν ντουζιέρες, τουαλέτες, προσβάσεις για ΑΜΕΑ, καλάθια 

απορριμμάτων, πίνακας ανακοινώσεων, κάδοι ανακύκλωσης τριών ρευμάτων αποβλήτων, 

ελεγχόμενη είσοδος οχημάτων συντήρησης και έκτακτης ανάγκης, σημαντήρες οριοθέτησης 

κολυμβητικών υδάτων, κατευθυντήρια πινακίδα εξοπλισμού.  
Έλεγχος Ακτής - Ασφάλεια: Εξασφαλίσθηκε ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός ο οποίος 

βρίσκεται προς χρήση των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διατηρήθηκε υψηλό 

επίπεδο καθαριότητας και ελέγχθηκε η ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων σύμφωνα με την 

εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία. 
Όσο αφορά την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων στη συγκεκριμένη ακτή, αυτή 

ελέγχθηκε από: 
1. Τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του 

Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική».  
2. Από το Δήμο Κέας (με ανάθεση σε πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων). Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων βρίσκονται εντός των ορίων που απαιτούνται για το 

χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική». 
Δράσεις ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης: Διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες δράσεις για το έτος 2018: 
-ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ: Παιχνίδια και άσκηση στη φύση, 

περιβαλλοντική ενημέρωση και καθαρισμός ακτής ( Γιαλισκάρι από τα παιδιά Νηπιαγωγείου 

Βουρκαρίου) 
-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΤΗΣ: Ομαδική δραστηριότητα στην ακτή, 

φτιάχνω τον χώρο που δραστηριοποιούμαι και ανακυκλώνω. (Ποίσσες από τον Εξωραιστικό  

Σύλλογο Ποισσών «Αγ. Ισίδωρος», πολίτες της περιοχής και μέλη του Συλλόγου Φίλων 

Κέας) 
-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (Εξωραϊσμός στο Σκάκι στην Ιουλίδα από πολίτες 

και το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Ιουλίδας) 
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Πεζοπορία από τον Σκλαβονικόλα έως την πηγή της Αγ. 

Μαρίνας (Δράση από το Σύλλογο Φίλων Κέας με θεματολογία το τοπικό φυσικό 

περιβάλλον) 
-16

η
 ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ (Συνδιοργάνωση από το  Δήμο Κέας και το κέντρο Μελέτης 

και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών  με αφηγηματικό θέμα «Ομορφιά κι Ασχήμια»). 
Αξιολόγηση ακτής: Στο πλαίσιο της υποψηφιότητας, η ακτή ελέγχθηκε (οργάνωση, 

καθαριότητα, ασφάλεια, υποδομές κλπ) από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

την  με ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα.  
Τέλος αναφέρεται ότι η υποβολή αίτησης και η ικανοποίηση των κριτηρίων του 

προγράμματος κατά την κολυμβητική περίοδο του 2018 δεν εξασφαλίζει την απονομή του 

σήματος (Γαλάζια Σημαία) για το 2019. Απαιτείται και πάλι η έγκαιρη οργάνωση της ακτής, 

η διοργάνωση πέντε τουλάχιστο δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και γενικότερα η 

ικανοποίηση όλων των αντίστοιχων κριτηρίων (ασφάλεια, καθαριότητα κλπ).» 
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Δημάρχου.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη συνδρομή ποσού ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) που αφορά τη 

δαπάνη συμμετοχής του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών 

«Γαλάζια Σημαία», η οποία θα βαρύνει τον  ΚΑ 00.6453.0001 του προϋπολογισμού εξόδων 

έτους 2019, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τις 

ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς». Η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  
 

Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 

της Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός 

χειριστής του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια 

Σημαία».  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:73/2019 
 
 

Θέμα 9
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 

Δήμων για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (1η-2η-3η 

μηνιαία κατανομή έτους 2019). [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

 

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

εισηγούμενος το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

26909/12.03.2019 έγγραφo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημερωθήκαμε για 

την κατανομή με τον τίτλο “Kεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 

27.540,00€, το οποίο αποδίδεται ως 1η, 2η και 3η μηνιαία δόση έτους 2019 για το Δήμο 

Κέας. 

Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την 1η, 

2η και 3η μηνιαία δόση έτους 2019, συνολικού ποσού 27.540,00€ για κάλυψη έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής: 

1. ΚΑ 30.7333.0005 : «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων δημοτικής 

οδοποιίας»: ποσό 27.540,00€ εκ των 27.946,00€ (το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί σε 

επόμενη κατανομή) 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

αριθμ.  26909/12.03.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο 

ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4
η
 Απριλίου 2019 

21 

 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 

Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00€, για το Δ. Κέας, το οποίο αποδίδεται ως 1η, 2η & 3η 

κατανομή έτους 2019 και την εισήγηση του Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται και κατανέμει την 1η, 2η & 3η ΣΑΤΑ  έτους 2019, συνολικού ποσού 

27.540,00€. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής: 

1. ΚΑ 30.7333.0005 : «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων δημοτικής 

οδοποιίας»: ποσό 27.540,00€ εκ των 27.946,00€ (το υπόλοιπο ποσό οποία θα κατανεμηθεί 

σε επόμενη κατανομή) 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 74/2019 

 

Θέμα 10
ο
 :Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβιών καθαριότητας έτους 2019-

2020 από το Δήμο Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

το 10
 ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι.:  

“-Στο άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής: «1.Για την παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για 

τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του 

π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 

3463/2006).  

-Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης 

συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.  

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, να συνάψουμε εργολαβικές συμβάσεις για τις παρακάτω 

εργασίες : 

1. Για μεταφορά της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον οικισμό της 

πρωτεύουσας του Δήμου την Ιουλίδα, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο με το κατάλληλο 

όχημα την καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, εντός του παραδοσιακού 

οικισμού. 

2. Για τον οικισμό Ιουλίδας, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο τις εργασίες, κλάδεμα 

δέντρων, καθάρισμα χόρτων, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδή απορριμμάτων 

από κάδους (καλαθάκια κοινόχρηστων χώρων) και ασβέστωμα των παραδοσιακών 

πλακόστρωτων. 

3. Για τον καθαρισμό των Δημοτικών Κτιρίων (εργασίες καθαρισμού σε εσωτερικούς 

& εξωτερικούς χώρους, συγκέντρωση και απομάκρυνση απορριμμάτων). 
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4. Για το καθαρισμό των παραλιών (συγκέντρωση και απομάκρυνση απορριμμάτων & 

τοποθέτηση & αποξήλωση ομπρελών και διαδρόμων ΑΜεΑ, κλάδεμα δέντρων, αποψίλωση 

χόρτων ). 

Οι εργασίες αυτές κάθε χρόνο εκτελούνται από εργολάβους, λόγω αδυναμίας από 

έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού του Δήμου. 

Το μόνιμο προσωπικό του Δήμου στην υπηρεσία καθαριότητας είναι ένας οδηγός και 

δύο εργάτες, ο ένας εκ των οποίων απασχολείται στον τομέα της ύδρευσης. 

Με τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ, απασχολούνται επιπλέον ένας οδηγός και 

δύο εργάτες καθαριότητας εκ των οποίων ο ένας είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα 

λειτουργίας του σφαγείου, ενώ με δικαστική απόφαση απασχολούνται στο Δήμο άλλοι 

πέντε εργάτες καθαριότητας. 

Το μέγεθος του νησιού, οι διάσπαρτοι οικισμοί και η ανακύκλωση των απορριμμάτων 

που ο Δήμος έχει οργανώσει και λειτουργεί, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με το 

υπάρχον προσωπικό, οι ανάγκες για την καθαριότητα από τον Μάιο μέχρι και τον 

Σεπτέμβριο μας υποχρεώνουν να λειτουργούμε τα συνεργεία επτά ημέρες την 

εβδομάδα, για τα δύο απορριμματοφόρα και το όχημα για την ανακύκλωση. 

Πληθυσμός αιχμής  

Το νησί χαρακτηρίζεται από σημαντική τουριστική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα. 

Είναι χαρακτηριστικά τα στατιστικά στοιχεία (πηγή: Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου) όπου 

αποτυπώνεται η αύξηση έως και 6 φορές παραπάνω των επιβατών για τους θερινούς μήνες 

σε σχέση με τους χειμερινούς. Η γειτνίαση με την Αττική και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το 

λιμένα Λαυρίου αποτελούν παράγοντες που έχουν παρατείνει την τουριστική περίοδο που 

πλέον αρχίζει να εμφανίζεται από τον Απρίλιο και να διαρκεί έως και τον Οκτώβριο.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι, μετά από αίτημα του Δήμου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

στο υπ’ αριθ. Πρωτ. Έγγραφό της αναφέρει “…….. σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της 

περιοχής που αποτυπώνουν την παρούσα κατάσταση, καθώς και την απογραφή του πληθυσμού 

(ΕΛΣΤΑΤ 2011) οι οικισμοί Κορησσίας και Βουρκαρίου του Δήμου Κέας δύναται να 

θεωρηθούν ως ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο, κατά την έννοια της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. ….. Ο 

πληθυσμός της συνένωσης αυτής εκτιμάται σήμερα στους 3.400 ι.κ. και ως εκ τούτου 

χαρακτηρίζεται ως οικισμός Γ΄ προτεραιότητας.” 

Η παραπάνω βεβαίωση συντάχθηκε μετά από στοιχεία που προσκόμισε ο Δήμος 

αναφορικά με τον πληθυσμό αιχμής των εν λόγω οικισμών κατά την τουριστική περίοδο. Αν 

αναλογιστούμε ότι ο μόνιμος πληθυσμός των παραπάνω οικισμών ανέρχεται στους 950 ι.κ. 

από τους 2.480, με έναν πρόχειρο υπολογισμό ο πληθυσμός αιχμής ξεπερνά τους 6.500 ι.κ. 

ο οποίος κατανέμεται διάσπαρτος στην επικράτεια του Δήμου.  

Για το λόγο αυτό, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάγκη 

εκτέλεσης των εργολαβιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συλλογής, μεταφοράς και 

αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών βάσει των εγκεκριμένων μελετών 

και των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία διαδικασιών για την ανάδειξη μειοδότη βάσει 

προσφερόμενης τιμής, για κάθε περίπτωση: 
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Α/Α ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 
«Μεταφορά Αποκομιδής 

Απορριμμάτων από τον οικισμό 

Ιουλίδας του Δήμου Κέας» 

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως 30 

Οκτωβρίου 2019 

 

2 
«Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας 

Κέας» 

01/07/2019-30/09/2019 

(3 μήνες) 

5 «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων» 

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και για ένα 

(1) έτος 

 

6 «Καθαρισμός Παραλιών» Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως 07 

Οκτωβρίου 2019 

παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με :  

α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραπάνω εργολαβιών καθαριότητας με ιδία μέσα του 

Δήμου,  

β) τον καθορισμό του αντικειμένου, των περιοχών και της διάρκειας των παραπάνω εργολαβιών 

καθαριότητας όπως αναφέρονται παραπάνω και τη λήψη απόφασης προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές 

να υλοποιηθούν μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η Νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

 

Η κα Βελισσαροπούλου διαφωνεί ως προς τη διάρκεια της σύμβασης του Καθαρισμού οικισμού 

Ιουλίδας, το διάστημα τριών μηνών είναι μικρό, θα έπρεπε να ξεκινάει από το Πάσχα.  

Οι κ.κ. Βελισσαροπούλου, και Τζουβάρας, ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ για τον ανωτέρω λόγο. 

 

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

άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 και των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς 

και την εισήγηση του Δημάρχου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(11 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ) 

α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραπάνω εργολαβιών καθαριότητας με ιδία μέσα του 

Δήμου, 

β) εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σύναψη εργολαβιών 

καθαριότητας από το Δήμο Κέας. 
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Α/Α ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 
«Μεταφορά Αποκομιδής 

Απορριμμάτων από τον οικισμό 

Ιουλίδας του Δήμου Κέας» 

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως 30 

Οκτωβρίου 2019 

 

2 
«Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας 

Κέας» 

01/07/2019-30/09/2019 

(3 μήνες) 

5 «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων» 

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και για ένα 

(1) έτος 

 

6 «Καθαρισμός Παραλιών» Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως 07 

Οκτωβρίου 2019 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 75/2019 
 

 

 

 
Θέμα 11

ο
:  Ένταξη τριών νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό 

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

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

εισηγούμενος το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στις 19/3/2019  

υπογράφηκαν  τρεις νέες  συμβάσεις  σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ, της παροχής 50029948 

σε μηχάνημα παραγωγής νερού στη θέση Οτζιάς Κέας, της παροχής 50029949 σε μηχάνημα 

παραγωγής νερού στη θέση Ποίσσες Κέας και  της παροχής 50029950 σε μηχάνημα 

παραγωγής νερού στη θέση Κάτω Μεριά Κέας. 
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της ένταξης των τριών παροχών 

στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την ένταξη των τριών νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, της παροχής 

50029948 σε μηχάνημα παραγωγής νερού στη θέση Οτζιάς Κέας, της παροχής 50029949 σε 

μηχάνημα παραγωγής νερού στη θέση Ποίσσες Κέας και  της παροχής 50029950 σε 

μηχάνημα παραγωγής νερού στη θέση Κάτω Μεριά Κέας,  στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ 

του Δήμου Κέας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 76/2019 
 

 

 

 

Θέμα 12
ο
: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου Κινητής 

Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

εισηγούμενος το 12
 ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Μονάδα Ψυχικής Υγείας 

ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ αιτείται, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1861/14-3-2019 έγγραφό της, 

την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου Κέας νέων θεραπευτών. 

Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται ότι το Κλιμάκιο της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & 

Δ. Κυκλάδων, θα ενισχυθεί με δύο νέες ειδικότητες ως εξής: 
 

       1. Αβορίτη Βενετία, Κοινωνική Λειτουργός -1 διήμερο/μήνα, (1 διανυκτέρευση, 1 ταξίδι 

Αθήνα-Κέα) 
       2. Κονταρίτη Κατερίνα,Ειδική Παιδαγωγός -2 διήμερα/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις, 2 

ταξίδια Αθήνα-Κέα) 
      

 Συγκεκριμένα, το αίτημα για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης των δύο 

νέων θεραπευτών αναλύεται ως εξής: 
 

Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό:135,00€ (Κόστος διανυκτέρευσης:45,00€) 
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 75,00€ 
 

Επίσης μας ενημερώνουν, ότι η Ψυχίατρος του Κλιμακίου κα Φέξη Παναγιώτα  θα  

αντικατασταθεί από τον Απρίλιο με τον Ψυχίατρο κο Γιαννόπουλο Παναγιώτη, και η 

Ψυχολόγος κα Σουλιώτη Έστερ  θα  αντικατασταθεί από την Ψυχολόγο κα Καραγιάννη 

Αγγελική. 
Ο ψυχίατρος κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο πλαίσιο των επισκέψεών του θα 

πραγματοποιεί μια διανυκτέρευση. 
 

  3.Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ψυχίατρος -1 διήμερο/μήνα, (1 διανυκτέρευση, 1 ταξίδι 

Αθήνα-Κέα) 
 

Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό: 45,00€ 
 

Για τις ανάγκες μετακίνησης των θεραπευτών απαιτείται η μίσθωση αυτοκινήτου. 
 

Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€ (Ημερήσιο κόστος ενοικίασης: 

28,00€) 
 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους 
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των εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» για 

την κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου και για χρονικό διάστημα από τον 

Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο 2019. 
 

Το συνολικό ποσό για την κάλυψη της δαπάνης διαμονής και μετακίνησης των νέων 

θεραπευτών της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου 

Κέας για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο 2019 είναι: 
 

Συνολικό  κόστος διαμονής: Ποσό: 1.080,00€ (Κόστος διανυκτέρευσης: 45,00€) 
Συνολικό  κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 450,00€ 
Συνολικό κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 672,00€ (Ημερήσιο κόστος ενοικίασης: 28,00€) 
 

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε υπέρ της κάλυψης  των δαπανών διαμονής και 

μετακίνησης του κλιμακίου θεραπευτών Κέας, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & 

Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2019. 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 

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

διατάξεις των άρθρων 65,67,69 και 94 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 75 παρ. Ε(2) του Ν. 

3463/2006, το υπ’ αριθμ. Πρωτ.1861/14-3-2019 έγγραφo της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ 

& Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ,  την ύπαρξη σχετική πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2019 του Δήμου και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει: Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό 

θεραπευτή της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου 

Κέας για το έτος 2019 ως εξής: 
 

   1. Αβορίτη Βενετία, Κοινωνική Λειτουργός -1 διήμερο/μήνα,(1 διανυκτέρευση, 1 ταξίδι 

Αθήνα-Κέα) 
   2. Κονταρίτη Κατερίνα,Ειδική Παιδαγωγός -2 διήμερα/μήνα,(2 διανυκτερεύσεις, 2 ταξίδια 

Αθήνα-Κέα) 
   3. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ψυχίατρος -1 διήμερο/μήνα,(1 διανυκτέρευση, 1 ταξίδι 

Αθήνα-Κέα) 
 

Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό:180,00€ (Κόστος διανυκτέρευσης: 45,00€) 
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 75,00€ 
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€ (Ημερήσιο κόστος ενοικίασης: 

28,00€) 
 

Το συνολικό ποσό για την κάλυψη της δαπάνης διαμονής και μετακίνησης των νέων 

θεραπευτών της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου 

Κέας για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο 2019 είναι: 
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Συνολικό  κόστος διαμονής: Ποσό: 1.080,00€ (Κόστος διανυκτέρευσης: 45,00€) 
Συνολικό  κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 450,00€ 
Συνολικό κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 672,00€ (Ημερήσιο κόστος ενοικίασης: 28,00€) 
 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου 

κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234  «Μισθώματα μεταφορικών 

μέσων»του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας  για την κάλυψη του μηνιαίου 

κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας και 

για χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο 2019. 
 

Β. Εγκρίνει το αίτημα της  Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ)  

για  την αντικατάσταση της Ψυχιάτρου κ. Φέξη Παναγιώτας  από τον Ψυχίατρο κο 

Γιαννόπουλο Παναγιώτη και την αντικατάσταση της Ψυχολόγου κας  Σουλιώτη Έστερ από 

την  Ψυχολόγο κα Καραγιάννη Αγγελική. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 77/2019 
 

Θέμα 13
ο
 :Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθεια ενεργού διαδικτυακού 

εξοπλισμού (Switch) και λοιπού εξοπλισμού”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 229/2019 

απόφαση ανάληψης διατάκτη έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης,  από τον 

προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2019 για την “Προμήθεια ενεργού διαδικτυακού 

εξοπλισμού (Switch) και λοιπού εξοπλισμού” και την υπ' αριθ. 90/2019 Απόφαση 

Ανάθεσης Δημάρχου ανάδοχος κατέστη η εταιρία  HELLASCOM ΜΟΝ. ΕΠΕ – Λιανικό 

Εμπόριο Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού. 
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της προμήθειας (05/03/2019) κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου με το οποίο η ανάδοχος εταιρεία  HELLASCOM 

ΜΟΝ. ΕΠΕ αναφέρει ότι λόγω έλλειψης, αδυνατεί να παραδώσει έγκαιρα την προμήθεια.  

Ως εκ τούτου αιτείται τη χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 

90/2019 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου για την “Προμήθεια ενεργού διαδικτυακού 

εξοπλισμού (Switch) και λοιπού εξοπλισμού”,   έως τις 15/05/2019.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

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

του Δημάρχου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την 1η παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθεια ενεργού 

διαδικτυακού εξοπλισμού (Switch) και λοιπού εξοπλισμού” από την εταιρεία   

HELLASCOM ΜΟΝ. ΕΠΕ – Λιανικό Εμπόριο Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, έως  

15/05/2019. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 78/2019 
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Θέμα 14
ο
: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α 

Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγη της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και 

επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευη γηπέδου 

ποδοσφαίρου θέση Αστρά Δήμου Κέας» .[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Αναβάλλεται 
 

Θέμα 15
ο:

 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» 

και «Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και 

επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 

μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας Κέας». 
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Αναβάλλεται 
 

Θέμα 16
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Διαμόρφωση 

άλσους Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων» στον Άξονα Προτεραιότητας 

1 (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» - Γ Πρόσκληση-Νοέμβριος 2018. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

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

Πρόσκληση-Νοέμβριος 2018 με αριθμό πρωτ. 6056/28.11.2018 και την Τροποποίηση 

αυτής με ΑΔΑ:Ω8ΟΖ46Ψ844-Π0Φ  του χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική 

αναζωογόνηση 2018», ο Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση 

χρηματοδότησης της πράξης «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο 

πολιτιστικών δράσεων». 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε 

χώρο πολιτιστικών δράσεων. 
Το άλσος της Ιουλίδας εκτείνεται σε επιφάνεια περίπου 400,00 τετραγωνικών μέτρων 

ανατολικά του Παλαιού Δημαρχείου και της πλατείας σε δημοτικό οικόπεδο. 

Ο χώρος είναι αμφιθεατρικά διαμορφωμένος με ξηρολιθιές αλλά και πετρόκτιστους 

τοίχους γεφυρώνοντας υψομετρικές διαφορές ξεκινώντας από υψόμετρο +100,25Μ του 

πλακόστρωτου της πλατείας έως και υψόμετρο 84,30Μ του πλακόστρωτου της κρήνης της 

δημοτικής οδού προς την περιοχή Κανάλι κάτωθι του άλσους. Δηλαδή σε 250 περίπου μόνο 

μέτρα μήκους γεφυρώνεται και γίνεται προσβάσιμη μία υψομετρική διαφορά της τάξης των 

16,00 σχεδόν μέτρων.  
Για τους ανωτέρω λόγους, υπήρξαν παλαιότερες κατασκευαστικές  προσπάθειες αφενός 

μεν για την γεφύρωση και συντόμευσης της πρόσβασης από την δημοτική οδό προς την 

περιοχή Κανάλι με την άλλη δημοτική οδό που συνδέει την  πλατεία , το παλαιό δημαρχείο , 

την πιάτσα κλπ , αφετέρου δε της διαμόρφωσης ενός τμήματος του χώρου σε «θεατράκι» 
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όπως αποκαλείται. Οι προσπάθειες αυτές δεν στέφτηκαν από επιτυχία, διότι 

πραγματοποιήθηκαν σπασμωδικά με φτωχά τεχνικά και οικονομικά μέσα, χωρίς 

συγκεκριμένες μελέτες και προϋπολογισμούς. 

Είναι άξιο επισήμανσης ότι ο χώρος ακόμα και σήμερα παρόλο που φιλοξενεί στα 

ανάντη ένα μέρος του αρχαίου τοίχους της οχυρωμένης ακρόπολης της αρχαίας Ιουλίδας 

των ιστορικών χρόνων, παραμένει αναξιοποίητος. Το τμήμα αυτό της οχύρωσης 

κατασκευασμένο από υπερμεγέθεις φυσικούς ογκόλιθους , αποτελεί ίσως και το μοναδικό 

τμήμα που παραμένει εμφανές από την εποχή που κατασκευάστηκε , δηλαδή τον 7
ο
 και 6

ο
 

αιώνα π.χ. έως και σήμερα και μπορεί να δει και να θαυμάσει ένας επισκέπτης. 
 Εκ των ανωτέρω καθίσταται εμφανές ότι η διαμόρφωση του ανωτέρω χώρου 

εξυπηρετεί διττό σκοπό, διότι εκτός του λειτουργικού μέρους της γεφύρωσης δηλαδή των 

δύο δημοτικών οδών και της διαμόρφωσης του χώρου σε χώρο πολιτιστικών δράσεων, 

επιπρόσθετα θα βοηθήσει στην ανάδειξη του άλσους ως χώρου  αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, διότι θα καταστήσει προσβάσιμο και επισκέψιμο του τμήματος αυτού του 

αρχαίου τοίχους. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Το άλσος αυτή τη στιγμή έχει μια χωμάτινη υποτυπώδη πρόσβαση (στην ουσία 

χωμάτινο μονοπάτι) που το συνδέσει με την δημοτική οδό προς το παλαιό Δημαρχείο και 

μία διαμορφωμένη πρόσβαση από την δημοτική οδό προς την περιοχή Κανάλι , που 

αποτελείται από μία κλίμακα με 23 διαμορφωμένα πέτρινα πατήματα και πλατύσκαλα, 

οριοθετημένη ένθεν και ένθεν από πέτρινους λιθόδμητους τοίχους, δομημένους με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα , σχετικά πρόσφατα μαζί με την κρήνη και την πλακόστρωτη 

δημοτική οδό. Ο χώρος πρόσβασης από την δημοτική οδό προς το παλαιό Δημαρχείο που 

αποτελείται από το χωμάτινο μονοπάτι και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού καταλαμβάνει 

έκταση περίπου 275,00 τετραγωνικών μέτρων και ορίζεται από την λιθοδομή της δημοτικής 

οδού , το αρχαίο τοίχος και ασκεπές ερείπιο. Στον χώρο αυτό υφίστανται  διάσπαρτες 

ξηρολιθοδομές με σκοπό την διαμόρφωση επιπέδων ώστε να συγκρατηθεί το πολύτιμο 

χωμάτινο φυσικό πρανές, χωρίς όμως να επιτελούν σήμερα το σκοπό που κατασκευάστηκαν 

, διότι πολλές από αυτές έχουν πλέον καταρρεύσει με την πάροδο του χρόνου.  

Ανάμεσα στις δύο προσβάσεις υφίσταται ένας  σχετικά επίπεδος χώρος με επιφάνεια 96 

τετραγωνικά μέτρα ο οποίος οριοθετείται από το τοιχείο της δημοτικής οδού προς Κανάλι , 

ένα ασκεπές ερείπιο , μία ξηρολιθοδομή μεγάλου ύψους η οποία συγκρατεί μεγάλο όγκο 

εδάφους , ένα τοιχείο - κλιμακοστάσιο με ακανόνιστα ‘’πατήματα’’ κυμαινόμενου ύψους 

από 40 έως και 15 εκ. και ολοκληρώνεται με τρείς ανισοϋψείς λιθοδομές με μήκη από 7 έως 

και 8,50Μ κατασκευασμένες κλιμακωτά έτσι ώστε να προσομοιάζουν με μικρή ‘’κερκίδα’’. 

Πίσω από τις λιθοδομές και κατά την διεύθυνση του μήκους τους , εκτείνεται ένα δάπεδο 

από άοπλο σκυρόδεμα μέσου πλάτους 1,00Μ , το οποίο ενώνει τις δύο προσβάσεις , δηλαδή 

το χωμάτινο μονοπάτι με την κλίμακα καθόδου προς την δημοτική οδό προς Κανάλι ή 

‘’Πιάτσα’’. 
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Πίσω από το δάπεδο και κατά μήκος αυτού εκτείνεται ξηρολιθιά για την συγκράτηση 

του έντονου χωμάτινου πρανούς. Στο άλσος υπάρχουν φυτεμένες μερικές νερατζιές κάποια 

καλλωπιστικά και αρκετά αυτοφυή τα οποία δεν είναι ενδημικά.Τα μη ενδημικά αυτά 

αυτοφυή τα οποία ριζώνουν συνήθως είτε σε ερείπια είτε πίσω από ξηρολιθιές , τα οποία 

αναπτύσσονται τάχιστα , δημιουργούν αφενός μεν προβλήματα αποσταθεροποίησης των 

ξηρολιθοδομών του πρανούς  αφετέρου δε κρίνονται επικίνδυνα επειδή ο ξυλώδης ιστός 

τους είναι εύθραυστος.Σε γενικές γραμμές η εν γένει κατάσταση του χώρου κρίνεται 

επισφαλής αλλά και επικίνδυνη είτε για μια απλή διέλευση , πολλαπλάσια δε ακόμα και για 

μια ολιγόλεπτη απλή επίσκεψη ώστε να θαυμάσεις ή να φωτογραφίσεις το αρχαίο τοίχος.   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1. Διάδρομος προσπέλασης   

Προβλέπεται η κατασκευή ενός διαδρόμου προσπέλασης των κατασκευών αλλά και 

σύνδεσης των δύο υφιστάμενων εκατέρωθεν των εγκαταστάσεων δημοτικών οδών. 

Ο διάδρομος αυτός θα έχει πλάτος 90εκ. και θα είναι κλιμακωτός. 

Τα πλαϊνά όρια του διαδρόμου όπως και τα κούτελα των σκαλοπατιών (ρίχτυ) θα 

εγκιβωτίζονται στα ελεύθερα τμήματά τους από φυσικούς λίθους , λαξευτούς διαστάσεων 

τουλάχιστον 50εκ. μήκους , ύψους 30 εκ. και πλάτους 15εκ.   

Στα τμήματα όπου ο διάδρομος ‘’τρέχει’’ κατά μήκος λιθοδομής θα εγκιβωτίζονται με 

τη λιθοδομή. Η επιφάνεια του διαδρόμου θα καλυφθεί από χυτό βοτσαλωτό.   

2. Κερκίδες και σκηνή  

Οι νέες κερκίδες κατασκευάζονται στη θέση των υφιστάμενων. Το πλάτος των 

κερκίδων θα είναι 45εκ. και το ύψος τους 40εκ. Το σώμα των κερκίδων θα αποτελείται από 

αρμολογημένη λιθοδομή με όψη πλακοειδούς τύπου από πέτρα Κέας. Οι όψεις των 

λιθοδομών αφού αρμολογηθούν με το κατάλληλο υλικό θα χρωματιστούν σε άσπρο χρώμα 

με χρώμα με βάση την υδρύαλο με υψηλή ικανότητα διαπνοής , ώστε να μην επηρεάζονται 

οι κατασκευές από φαινόμενα ανερχόμενης υγρασίας , ιδίως κατά την χειμερινή περίοδο.  

Η στέψη (κάθισμα) θα επιστρωθεί με ειδικό σύστημα από πατητό έγχρωμο 

τσιμεντοκονίαμα γήινου χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Το υλικό του 

τσιμεντοκονιάματος όπως και τα υπόλοιπα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 

διάστρωσή του (αστάρι πρόσφυσης, πρώτη στρώση υλικού , πλέγμα , δεύτερη στρώση 

υλικού – φινίρισμα και βαφή προστασίας) θα είναι αναγνωρισμένου οίκου σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στα τεύχη δημοπράτηση και κυρίως στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και το Τιμολόγιο των Εργασιών. Στην πλάτη των κερκίδων θα τοποθετηθεί 

μεμβράνη με επικολλημένο γαιωύφασμα ούτως ώστε οι κατασκευές να προστατεύονται από 

την υγρασία.  
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Η επιφάνεια της σκηνής με ακτίνα 2,85Μ , θα επιστρωθεί με χυτό βοτσαλωτό ίδιας 

σύνθεσης και προδιαγραφών , όπως και ο διάδρομος προσπέλασης και πρόσβασης.   

Ο υπόλοιπος χώρος μεταξύ σκηνής και κερκίδων θα επιστρωθεί με σταθεροποιημένο  

κεραμικό – χωμάτινο δάπεδο που αποτελείται από μίγμα θηραϊκής γης , ποζολάνες , 

χαλαζιακή άμμο , κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα.  Το υλικό του δαπέδου που θα 

χρησιμοποιηθεί θα είναι αναγνωρισμένου οίκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές 

ορίζονται στα τεύχη δημοπράτηση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Το προϊόν που θα 

προταθεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να μην λασπώνει , να έχει χωμάτινη όψη , να είναι 

ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και να μην χρειάζεται συντήρηση , να παρουσιάζει 

υδατοαπορρόφηση , ατμοδιαποερατότητα , ελαστικότητα , εφελκυσμό , υδροπερατότητα και 

γενικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές που ορίζονται στο 

αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. 

3. Τοίχοι συγκράτησης πρανών  

Οι τοιχοποιίες ανακατασκευάζονται στις ήδη υφιστάμενες θέσεις , αφού πρώτα 

καθαιρεθούν οι υπάρχουσες ξηρολιθοδομές και επιλεγούν κατόπιν διαλογής από τις 

καθαιρεθείσες οι χρήσιμοι λίθοι. Νέοι λίθοι θα τοποθετηθούν κυρίως στις όψεις και στα 

τμήματα όπου απαιτείται αύξηση των διαστάσεων (κυρίως του πάχους) λόγω της 

συγκράτησης χωμάτινων πρανών.      

Το σώμα των τοίχων θα αποτελείται από αρμολογημένη λιθοδομή με όψη πλακοειδούς 

τύπου από πέτρα Κέας. Οι όψεις των λιθοδομών αφού αρμολογηθούν με το κατάλληλο 

υλικό θα χρωματιστούν σε άσπρο χρώμα με χρώμα με βάση την υδρύαλο με υψηλή 

ικανότητα διαπνοής , ώστε να μην επηρεάζονται οι κατασκευές από φαινόμενα ανερχόμενης 

υγρασίας , ιδίως κατά την χειμερινή περίοδο. Η θεμελίωση των λιθοδομών θα γίνει σε 

θεμέλιο από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. Στα τμήματα όπου οι τοίχοι υπερβαίνουν σε 

ύψος το 1Μ και συγκρατούν πρανή , το θεμέλιο θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα και 

επιπρόσθετα θα κατασκευαστεί ενδιάμεσα καθ ‘ύψος οπλισμένο σενάζ από σκυρόδεμα. 

 4. Φωτισμός  - Όμβρια 

Ο φωτισμός θα είναι κατάλληλος για τις ζητούμενες χρήσεις. Κατά μήκος του δαπέδου 

του διαδρόμου πρόσβασης θα τοποθετηθούν ορειχάλκινα στεγανά , χωνευτά φωτιστικά 

σώματα δαπέδου με λυχνίες led εντάσεως 2w – 165 lumen , θερμού χρώματος 2700 ~ 

3000Kelvin.  

Στις λιθοδομές των κερκίδων όπως και σε επιλεγμένες λιθοδομές θα τοποθετηθούν 

επίτοιχα χωνευτά στεγανά φωτιστικά σώματα ανοξείδωτα ασύμετρου φωτισμού εντάσεως 

8,40w – 1020 ~ 1050 lumen , από λαμπτήρες led θερμού χρώματος .  
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Σε επιλεγμένα σημεία του περιβάλλοντος χώρου θα τοποθετηθούν στεγανά φωτιστικά 

σώματα κήπου , ύψους 750mm , τεσσάρων εξόδων φωτισμού 4x10,50w  - 4x1500 ~ 1600 

lumen.  

Τα φωτιστικά θα τροφοδοτηθούν με καλώδιο ΝΥΥ 4x1,5mm2 που θα οδεύσει μέσω  

κατάλληλων σωληνώσεων από τον ηλεκτρολογικό πίνακα που θα τοποθετηθεί σε υπαίθριο 

πίλλαρ προς τα φωτιστικά σημεία. Στο ηλεκτρολογικό πίνακα του πίλλαρ έχουν προβλεφθεί 

και ανάλογες θέσεις ώστε να τροφοδοτηθούν και τα φωτιστικά σώματα τύπου προβολέα 

που θα τοποθετηθούν με σκοπό την ανάδειξη του αρχαίου τοίχους κατά τις βραδινές ώρες.   

Από το πίλλαρ θα οδεύσουν σωληνώσεις που κυρίως θα ενσωματωθούν στις νέες 

κατασκευές (κερκίδες , δάπεδα και λιθοδομές). Στα σημεία που είτε θα απαιτηθούν  

περισσότερες διελεύσεις είτε θα υπάρξουν συναρμογές οδεύσεων, θα κατασκευαστούν 

φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40x40εκ. με στεγανό 

κάλυμμα. 

Η διαχείριση των ομβρίων γίνεται με την δημιουργία κατάλληλων κατά μήκος κλίσεων 

στις νέες κατασκευές και κατασκευάζοντας απορροφητικά δάπεδα (κυρίως το 

στεθεροποιημένο δάπεδο περιμετρικά της σκηνής) , ούτως ώστε να  αποφευχθούν περιττές 

εργασίες εκσκαφών και επιπρόσθετων εργασιών. Εάν απαιτηθούν τοπικά στραγγιστήρια θα 

κατασκευαστούν με την δημιουργία τάφρου αποστράγγισης και λιθοπλήρωση.  

  Το κόστος των εργασιών προϋπολογίζεται σε 44.033,69 Ευρώ πλέον ποσοστό Ε.Ο. & 

Γ.Ε. εκ 7.926,06 ευρώ, απρόβλεπτα 7.793,96 Ευρώ , απολογιστικά 165,00 Ευρώ, 

αναθεώρηση 81,29 Ευρώ και Φ.Π.Α.14.400,00 Ευρώ σε σύνολο δηλαδή 74.400,00 Ευρώ με 

Φ.Π.Α. τα οποία θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από το Πράσινο Ταμείο (ήτοι 52.080,00 €) 

και κατά 30% από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας (ήτοι 22.320,00 €) . Έχει προβλεφθεί ο 

ΚΑ 30.7332.0003 “Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων” στο 

προϋπολογισμό έτους 2019του Δήμου Κέας, ποσού 74.400,00Ευρώ, από ίδιους πόρους και  

άμα την έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας στο 

χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου 

Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα αναμορφωθεί ως προς την πηγή 

χρηματοδότησεις. 
 

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,  πρότασης ένταξης της 

πράξης:«Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων» στον 

Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού 

Προγράμματος με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» - Γ Πρόσκληση-

Νοέμβριος 2018-του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
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Το κόστος των εργασιών προϋπολογίζεται σε 44.033,69 Ευρώ πλέον ποσοστό Ε.Ο. & 

Γ.Ε. εκ 7.926,06 ευρώ, απρόβλεπτα 7.793,96 Ευρώ , απολογιστικά 165,00 Ευρώ , 

αναθεώρηση 81,29 Ευρώ και Φ.Π.Α.14.400,00 Ευρώ σε σύνολο δηλαδή 74.400,00 Ευρώ με 

Φ.Π.Α. τα οποία θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από το Πράσινο Ταμείο (ήτοι 52.080,00 €) 

και κατά 30% από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας (ήτοι 22.320,00 €).  Έχει προβλεφθεί ο 

ΚΑ 30.7332.0003 “Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων” στο 

προϋπολογισμό έτους 2019του Δήμου Κέας, ποσού 74.400,00Ευρώ, από ίδιους πόρους και  

άμα την έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας στο 

χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου 

Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα αναμορφωθεί ως προς την πηγή 

χρηματοδότησης. 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:79/2019 
 

 

Θέμα 17
ο:

 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κέας για την κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 6 της από 24/10/2018 Προγραμματικής σύμβασης για 

την πράξη “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου μπάσκετ στην 
 Κορησσία ν.Κέας”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το 

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα 

που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή 

το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: 

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει 

για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, 

καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 

Μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για 

τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη 

διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το 

αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις 

σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, 

που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την 

κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ.Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κα). 
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Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στον ορισμό εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός 

αναπληρωματικού) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της από 

24/10/2018 Προγραμματικής σύμβασης για την πράξη “Αποκατάσταση κερκίδων και 

επίστρωση δαπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας”, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού-Γενικη Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Κέας για την εκτέλεση του εν 

θεμάτι έργου.  

 Λαμβάνοντας υπόψη:  

1-Το υπ' αρίθμ. πρωτ. 126190/4136/520/97 από 12.03.2019  (ΑΔΑ:ΨΧ074653Π4-ΡΚΖ) 

έγγραφο του Τμήματος δημοπράτησης αθλητικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, Γενικής Διέυθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα τον “Ορισμός 

εκπροσώπων της Γ.Γ.Α., της κοινής επιτροπής για την παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης του έργου:  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση 

δαπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας”, σύμφωνα με το οποίο: 

“….με το από 13-11-2018 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών 

Αθλητικών Έργων και Υποδομών για τον ορισμό μελών (εκπροσώπων της Γ.Γ.Α.) επιτροπής 

Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης του εν θεμάτι έργου, σύμφωνα με το οποίο 

κληρώθηκαν: 

Πρόεδρος: Μανδηλαράς Δημήτριος (Γεωπόνος) 

Αναπληρώτρια προέδρου: Απιδοπούλου Ευθυμία (Μηχανολόγος Μηχανικός) 

2- Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΟΥ / ΔΟΥΤΑ / ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ /80785 / 5538 /897 / 485 / 

18-02-2019 έγγραφο της Διέυθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού με το 

οποίο μας διαβιβάστηκε κατάσταση υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ.Τ.Α. με τα προτεινόμενα ως 

μέλη και τους αναπληρωτές τους της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής 

Σύμβασης του εν θεμάτι έργου (εκπροσώπων της Γ.Γ.Α.). Σύμφωνα με το οποίο προτείνεται 

ως: 

Μέλος:Γιοντη Σπυριδούλα 

Αναπληρωματικό μέλος: Γιαμουγιάννη Αργυρώ 

3-Το άρθρο 6 της από 24/10/2018 Προγραμματικής σύμβασης για την πράξη 

“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας”, 

μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενικη Γραμματεία Αθλητισμού και 

Δήμου Κέας. Κατά το οποίο: “...Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από α) δύο (2) 

εκπροσώπους του Υπ.Πο.Α. - ΓΓΑ και β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κέας  ...” 
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εισηγούμαστε τον ορισμό των κάτωθι  εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Εποπτείας 

και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου:  “Αποκατάσταση 

κερκίδων και επίστρωση δαπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας” : 

1. Τακτικό Μέλος: Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2. Αναπληρωματικό Μέλος:Ιωάννης Πορίχης, Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Δ.Ε. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον προαναφερθέντα μέλη ως μέλη της 

Κοινής Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του 

έργου:  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου μπάσκετ στην Κορησσία 

ν.Κέας”  

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

όλα τα ανωτέρω: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον ορισμό των μελών : 
1. Τακτικό Μέλος: Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2. Αναπληρωματικό Μέλος:Ιωάννης Πορίχης, Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Δ.Ε. 

ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης του έργου:  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου μπάσκετ στην 

Κορησσία ν.Κέας”  .  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 80/2019 

 

 

 

Θέμα 18
ο:

 Λύση σύμβασης της «Προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέας για 

το έτος 2018-2019» με ΑΔΑΜ:18SYMV003933716. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
 

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

εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σας αναφέρει τα εξής: 
Με την υπ’αρίθμ. Πρωτ. 2558/16.07.2018 Σύμβαση μεταξύ Δήμου Κέας και εταιρίας 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Δ.Τ “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΑΣ” είχε ανατεθεί 

στην εν λόγω εταιρία η προμήθεια «Οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2018-

2019» (ΑΔΑΜ Σύμβασης:18SYMV003933716) έναντι ποσού 16.410,60 € πλέον Φ.Π.Α. 

και  20.349,14 € συνολικού ποσού, συμπ. Φ.Π.Α.. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε, σύμφωνα με το “Άρθρο 2”, σε ένα (1) έτος από την 

ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή στις 15 Ιουλίου 2019. Όμως στις 21/03/2019  η 
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Υπηρεσία μας παρέλαβε και το τελευταίο μέρος των υπό προμήθεια  υλικών, καθώς και τα 

αντίστοιχα  νόμιμα παραστατικά που τα συνοδεύουν. 
Εν προκειμένω δεν τίθεται ζήτημα συνέχισης της σύμβασης, λόγω μη ύπαρξης 

υπόλοιπου προμήθειας και για τον λόγο αυτό, εισηγούμαστε: 
τη λύση της, από 16.07.2018 Σύμβασης με Αριθ. Πρωτ 2558, με την εταιρεία ΑΝΝΑ-

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Δ.Τ “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΑΣ”, για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2018-2019» με 

ΑΔΑΜ:18SYMV003933716 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
-την υπ’αρίθμ. Πρωτ. 2558/16.07.2018 Σύμβαση μεταξύ Δήμου Κέας και εταιρίας 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Δ.Τ “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΑΣ” 
-την εισήγηση του Δημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Tη λύση της, από 16.07.2018 Σύμβασης με Αριθ. Πρωτ 2558, με την εταιρεία ΑΝΝΑ-

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Δ.Τ “ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΑΣ”, για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2018-2019» με 

ΑΔΑΜ:18SYMV003933716, λόγω παραλαβής ολόκληρης της προμήθειας. 
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί και στον ανάδοχο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθ.:81 /2019 
 

 

Θέμα 19ο :Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης. [Εισηγητής: 

Δημ.Συμβ., κ. Α.Παούρης] 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον εντεταλμένο για θέματα ύδρευσης δημοτικό 

σύμβουλο κ. Αντ. Παούρη, ο οποίος εισηγούμενος το 19
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότ,ι η Επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης με την υπ’ αριθμ. 1/2019 

απόφασή της εξέτασε αιτήσεις ενστάσεων οφειλετών, μετά από σχετικό έλεγχο που 

διενήργησαν επ’ αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτωθι αιτήσεις: 

 

1) Βόδενα Μαρία τ Νικ., ως κληρ/μος Δεμένεγα Καλλιόπης χα Δημ., κωδικός 

οφειλέτη 10126, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6
ος

 

2017/11
ος

 2017, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Ιουλίδας  Κέας με αριθμό 16333872 

κατέγραψε 137 κυβικά που αντιστοιχούν σε 215,91€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  Η 

οφειλέτης με την υπ' αριθμ. 3628/27-7-2017 αίτησή της ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της 

υπερβολικής χρέωσης της οφειλής της, διότι κατά την παραπάνω περίοδο και την 

εγκατάσταση του υδρομέτρου από τον εργολάβο που αντικατέστησε τα υδρόμετρα του νέου 

δικτύου Ιουλίδας, προκλήθηκε ζημιά στην υδραυλική εγκατάσταση της κατοικίας της, η 

οποία δεν εντοπίστηκε έγκαιρα, διότι το νερό χανόταν στην αποχέτευση, με αποτέλεσμα την 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4
η
 Απριλίου 2019 

37 

 

καταγραφή των παραπάνω κυβικών νερού. Το ακίνητο κατοικείται  μόνο το καλοκαίρι και 

όλο το υπόλοιπο χρόνο είναι κλειστό. 
 

2) Γαβριήλογλου Χριστίνα τ Γεωρ., αντίκλητος Γεώργιος Γαβριήλογλου, κωδικός 

οφειλέτη 10923, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 

2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Οτζιάς Κέας με αριθμό 225493 

κατέγραψε 225 κυβικά που αντιστοιχούν σε 504,64€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο 

οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1374/20-4-2017 αίτηση του, ζήτησε τον έλεγχο του 

υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση 

στις 21/4/2017 με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε 

απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών 0,032% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού 

ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Το υδρόμετρο είναι καινούργιο και είχε τοποθετηθεί στο 

ακίνητο στις 22/10/2015 ύστερα από προηγ. ΑΔΣ 148/2015. 
 

3) Ελεύθερος Παναγιώτης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 14192, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Κορησσίας Κέας με αριθμό 225174 κατέγραψε 338 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 1356,66€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 

1186/5-4-2017 αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο της παροχής του, διότι παρόλο που είχε 

εσωτερική διαρροή στην εγκατάσταση του ενώ το σπίτι ήταν κλειστό, ήταν χαλασμένος ο 

κεντρικός διακόπτης και δεν είχε κλείσει η παροχή του νερού. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της 

υπηρεσίας ύδρευσης έλεγξαν την παροχή και αντικατέστησαν τον χαλασμένο διακόπτη. 
 

4) Καλαμπάκας Αντώνιος τ Χρ., κωδικός οφειλέτη 10213, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2017/11
ος

 2017, το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Ιουλίδας Κέας με αριθμό 16333752 κατέγραψε 256 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 794,47€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  Ο οφειλέτης με την υπ' αριθμ. 

1748/21-5-2018 αίτησή του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της 

οφειλής της, διότι κατά την παραπάνω περίοδο και την εγκατάσταση του υδρομέτρου από 

τον εργολάβο που αντικατέστησε τα υδρόμετρα του νέου δικτύου Ιουλίδας, προκλήθηκε 

ζημιά στην υδραυλική εγκατάσταση της κατοικίας του και διαρροή λόγω αυξομείωσης της 

πίεσης, η οποία δεν εντοπίστηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα την καταγραφή των παραπάνω 

κυβικών νερού. Το ακίνητο κατοικείται  μόνο το καλοκαίρι και όλο το υπόλοιπο χρόνο είναι 

κλειστό. 
5) Καπαρελιώτης Χρήστος τ Δημ., κωδικός οφειλέτη 10953, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Οτζιάς  Κέας με αριθμό 00989 κατέγραψε 286 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 918,22€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 

1287/12-4-2017 αίτησή του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της 

οφειλής του διότι πρόκειται για θερινή κατοικία  (διαμονή 3 μηνών) που δεν δικαιολογεί 

τέτοια κατανάλωση, ενώ τις αντίστοιχες περιόδους από το 2012 και μετά δεν είχε 

καταγραφεί κατανάλωση πάνω από 150 κυβικά. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία  το 

ακίνητο του κ. Καπαρελιώτη είναι τελευταίο σε υψόμετρο στο δίκτυο ύδρευσης του Οτζιά 

και την παραπάνω περίοδο στην περιοχή του Οτζιά έγιναν συχνές διακοπές νερού που ήταν 

δυνατόν σε απομακρυσμένες παροχές να προκαλέσουν καταγραφή παραπάνω κυβικών. 
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6) Καραγκίτσου Αλκοσβίνι Θεοδώρα, κωδικός οφειλέτη 12244, κατά την σύνταξη 

καταλόγων τελών ύδρευσης, για τα χρονικά διάστηματα  12
ος

 2016/5
ος

 2017 και 6
ος

 

2017/11
ος

 2017, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Οτζιά Κέας με αριθμό 10144 

κατέγραψε 308 και 411 κυβικά που αντιστοιχούν σε 1085,46€ και 2016,58€ αντίστοιχα 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  Η οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 4316/24-10-2017 και 

1172/12-4-2018 αιτήσεις της ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή διότι δεν δικαιολογείται η 

παραπάνω κατανάλωση ειδικά το χειμερινό εξάμηνο, πρόκειται για θερινή κατοικία και δεν 

υπήρξε διαρροή των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας 

ύδρευσης πραγματοποίησαν έλεγχο του υδρομέτρου στις 25/4/2018 και νέο έλεγχο μετά από 

2 μήνες σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο ήταν χαλασμένο (με κλειστή 

την παροχή γύριζε ο υδρομετρητής). Εφόσον διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο έπαψε να 

λειτουργεί, η υπηρεσία προέβει στην αντικατάσταση του υδρομετρητή στις 6/9/2018, και θα 

γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του 

μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 119 

κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 113,10€. (Προηγούμενες ενδείξεις:.-- 12/2014-5/2015: 

140κυβ.-- 6/2015-11/2015: 93κυβ.-- 12/2015-5/2016: 72κυβ.--6/2016-11/2016: 171κυβ ). 
 

7) Κοντόλαιμος Νικόλαος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 13309, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 12
ος

 2016/5
ος

 2017 το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Κορησσίας Κέας με αριθμό 020977 κατέγραψε 132 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 135,13€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 

4842/27-11-2017 αίτηση του, ζήτησε την διόρθωση της χρέωσης για την παραπάνω περίοδο 

διότι σύμφωνα με την φωτογραφία του  μετρητή που προσκόμισε ο οφειλέτης, στις 1/6/2017 

η ένδειξη του μετρητή ήταν 1372 κυβικά και όχι 1397 που αναγράφει ο λογ/μός και ήταν η 

ένδειξη του μετρητή στις 27/6/2017. 
 

8) Κοσσενάκη Καίτη, κωδικός οφειλέτη 10966, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών 

ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή 

Οτζιάς Κέας με αριθμό 704707 κατέγραψε 213 κυβικά που αντιστοιχούν σε 423,28€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 2044/31-05-2017 αίτηση 

της, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το 

εν λόγω χρονικό διάστημα και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση. Οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν έλεγχο του υδρομέτρου 

σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο ήταν χαλασμένο (με κλειστή την 

παροχή γύριζε ο υδρομετρητής). Εφόσον διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο έπαψε να 

λειτουργεί, η υπηρεσία προέβει στην αντικατάσταση του υδρομετρητή στις 07/11/2017, και 

θα γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του 

μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 22 

κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 22,36€ σύμφωνα με την ΑΔΣ 224/2015 (προηγ. ένσταση), 

διότι το υδρόμετρο είναι καινούργιο και είχε μόνο μια προηγ. ένδειξη: 12/2015-5/2016: 

4κυβ. 
 

9) Κυταριόλος Γεώργιος τ Παντ., κωδικός οφειλέτη 11176, κατά την σύνταξη 

καταλόγων τελών ύδρευσης, για τα χρονικά διάστηματα  12
ος

 2016/5
ος

 2017, 6
ος

 2017/11
ος

 

2017 και 12
ος

 2017/5
ος

 2018, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Μυλοπόταμος Κέας με 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4
η
 Απριλίου 2019 

39 

 

αριθμό 833625 κατέγραψε 236, 677 και 219 κυβικά που αντιστοιχούν σε 579,22€, 4421,22€ 

και 463,96€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 

406/06-02-2018 και 3775/17-10-2018 αιτήσεις του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή 

διότι πρόκειται για θερινή κατοικία που δεν δικαιολογεί τέτοια κατανάλωση και ούτε είχε 

υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση. Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία 

ύδρευσης προέβη στον έλεγχο του υδρομετρητή με την διαδικασία  της παράλληλης 

μέτρησης στις 19/10/2018 με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου 

διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών +12,66% (αποδεκτά πλαίσια του 

κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο 

υδρόμετρο, η υπηρεσία θα προβεί στην αντικατάσταση του υδρομετρητή, και θα γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 28 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 26,42€. (Προηγούμενες ενδείξεις: 12/2014-5/2015: 37κυβ.-- 6/2015-

11/2015: 24κυβ.-- 12/2015-5/2016: 20κυβ.--6/2016-11/2016: 30κυβ). 
 

10) Λιμενικός Σταθμός Κέας, κωδικός οφειλέτη 13994,  κατά την σύνταξη καταλόγων 

τελών ύδρευσης, για τα χρονικά διάστηματα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 και 12
ος

 2016/5
ος

 2017, το 

υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Κορησσία Κέας με αριθμό 932386 κατέγραψε 365 και 

116 κυβικά που αντιστοιχούν σε 1721,76€ και 154,93€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 1279/11-04-2017 και 4294/23-10-2017 αιτήσεις του, 

ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή διότι δεν δικαιολογείται τέτοια κατανάλωση από τη 

χρήση του ακινήτου ως γραφείο του Λιμενικού Σταθμού και ούτε είχε υπάρξει στο 

παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση. Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης προέβη 

στον έλεγχο του υδρομετρητή με την διαδικασία  της παράλληλης μέτρησης στις 

17/10/2017 με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε 

απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών +3,67% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού 

ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η 

υπηρεσία προέβη στην  αντικατάσταση του υδρομετρητή, και θα γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 45 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

107,64€. (Προηγούμενες ενδείξεις: 12/2015-5/2016: 52κυβ.-- 6/2015-11/2015: 31κυβ.-- 

12/2014-5/2015: 55κυβ.--6/2014-11/2014: 40κυβ). 
 

11) Μαραβελή Τζένη, κωδικός οφειλέτη 11385, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών 

ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή 

Βουρκάρι Κέας με αριθμό 123371 κατέγραψε 207 κυβικά που αντιστοιχούν σε 382,60€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 4462/1-11-2017 αίτησή της, 

ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής του διότι πρόκειται για 

θερινή κατοικία που δεν δικαιολογεί τέτοια κατανάλωση και ούτε είχε υπάρξει στο 

παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία  το ακίνητο της κ. 

Μαραβελή  είναι τελευταίο σε υψόμετρο στο δίκτυο ύδρευσης του Βουρκαρίου κοντά στη 

δεξαμενή  νερού και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρξαν διακοπές νερού στο δίκτυο 

που ήταν δυνατόν σε απομακρυσμένες παροχές να προκαλέσουν καταγραφή παραπάνω 

κυβικών. 
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12) Μαρούλη Λίλη τ Κων., κωδικός οφειλέτη 9633, κατά την σύνταξη καταλόγου 

τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 12
ος

 2016/5
ος

 2017 το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Κορησσίας Κέας με αριθμό 225186 κατέγραψε 62 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

78.86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). H οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 4842/27-11-2017 

αίτηση της, ζήτησε την διόρθωση της χρέωσης για την παραπάνω περίοδο διότι σύμφωνα με 

το λογ/μό ύδρευσης η χρέωση έγινε με την κλίμακα χρέωσης του οικισμού Ιουλίδας και όχι 

με την κλίμακα χρέωσης του οικισμού της Κορησσίας. Η υπηρεσία διαπίστωσε λάθος 

καταχώρηση του υδρομέτρου στη διαδρομή της Ιουλίδας αντί του ορθού στη διαδρομή  της 

Κορησσίας και προέβει στην διόρθωσή της. 
 

13) Μυκωνιάτης Παναγιώτης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 10502, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2017/11
ος

 2017, το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Ιουλίδας Κέας με αριθμό 16333767 κατέγραψε 48 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 67,88€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  Ο οφειλέτης με την υπ' αριθμ. 

1202/16-4-2018 αίτησή του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της χρέωσης του και τον έλεγχο 

του υδρομέτρου θεωρώντας υπερβολική την κατανάλωση για διάστημα 6 μηνών. Σύμφωνα 

με την τεχνική υπηρεσία  που εξέτασε το υδρόμετρο διαπιστώθηκε ότι ο μετρητής είναι 

καινούργιος και τοποθετήθηκε στο ακίνητο στις 18/11/2016 με την δημιουργία του νέου 

δικτύου Ιουλίδας και λειτουργεί κανονικά. 
 

14) Πατηνιώτη Σοφία τ Αθαν., κωδικός οφειλέτη 10581, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2017/11
ος

 2017, το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Ιουλίδας Κέας με αριθμό 17198924 κατέγραψε 67 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 91,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  Η οφειλέτης με την υπ' αριθμ. 

35/5-1-2018 αίτησή της ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής 

της, διότι κατά την παραπάνω περίοδο και την εγκατάσταση του υδρομέτρου από τον 

εργολάβο που αντικατέστησε τα υδρόμετρα του νέου δικτύου Ιουλίδας, προκλήθηκε ζημιά 

στην υδραυλική εγκατάσταση της κατοικίας της και διαρροή λόγω αυξομείωσης της πίεσης, 

η οποία δεν εντοπίστηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα την καταγραφή των παραπάνω κυβικών 

νερού. Το  ακίνητο δεν κατοικείται και η οφειλέτης έχει προβεί στην διακοπή της παροχής 

του ρεύματος. 
 

15) Πολίτη Ευγενία τ Γεωρ., ως κληρ/μος Πολίτη Ειρήνης χα Κων, κωδικός 

οφειλέτη 10628, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 

2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Ιουλίδας Κέας με αριθμό 44031 

κατέγραψε 20 κυβικά που αντιστοιχούν σε 36,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η 

οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1862/19-05-2017 αίτησή της, 
ζητά την επανεξέταση της εν λόγω χρέωσης δεδομένου του γεγονότος ότι το υδρόμετρο 

είναι χαλασμένο, η ένδειξη του ρολογιού δεν μπορεί να διαβαστεί και η κατανάλωση 

υπολογίζεται τεκμαρτά ενώ το παραπάνω διάστημα η οικία κατοικήθηκε ελάχιστα. Επίσης 

για το προηγούμενο χρονικό διάστημα (12ος/2015-5ος/2016) είχε χρεωθεί μόνο με την 

πάγια κατανάλωση γιατί το σπίτι ήταν κλειστό. 
 

16) Τσούρτης Δημήτριος τ Συμ., κωδικός οφειλέτη 11102, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Οτζιάς  Κέας με αριθμό 58739 κατέγραψε 155 κυβικά που 
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αντιστοιχούν σε 182,59€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 

1353/19-4-2017 αίτηση του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η 

κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της 

υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση στις 21/4/2017 με 

πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην 

καταγραφή των κυβικών +55% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 

221/2015: +/-3%). Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η υπηρεσία αντικατέστησε 

τον υδρομετρητή στις 6/11/2017, και θα γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας 

την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο 

μέσος όρος υπολογίζεται στα 28 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 26,42€. (Προηγούμενες 

ενδείξεις: 12/2015-5/2016: 12κυβ.-- 6/2015-11/2015: 44κυβ.-- 12/2014-5/2015: 23κυβ.--

6/2014-11/2014: 32κυβ). 
 

17) Τσούρτης Πέτρος τ Παυλ., κωδικός οφειλέτη 11351, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 12
ος

 2016/5
ος

 2017 το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Κορησσίας Κέας με αριθμό 25935110 κατέγραψε 200 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 407,06€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 

4263/18-10-2017 αίτησή του, ζητά την επανεξέταση της εν λόγω χρέωσης δεδομένου του 

γεγονότος ότι το υδρόμετρο είναι χαλασμένο, και η κατανάλωση υπολογίζεται τεκμαρτά 

ενώ το παραπάνω διάστημα η οικία  δεν κατοικήθηκε. 
Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η υπηρεσία αντικατέστησε τον 

υδρομετρητή στις 1/12/2017, και θα γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας 

τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο 

μέσος όρος υπολογίζεται στα 40 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 58,86€. (Προηγούμενες 

ενδείξεις: 12/2015-5/2016: 100κυβ.-- 6/2015-11/2015: 20κυβ.-- 12/2014-5/2015: 20κυβ.--

6/2014-11/2014: 20κυβ). 
 

18) Χάνος Βασίλειος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 10537, κατά την σύνταξη καταλόγου 

τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2017/11
ος

 2017, το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Ιουλίδας Κέας με αριθμό 16333681 κατέγραψε 394 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

1942,55€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  Ο οφειλέτης με την υπ' αριθμ. 1146/5-4-2018 

αίτησή του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής της, διότι 

κατά την παραπάνω περίοδο και την εγκατάσταση του υδρομέτρου από τον εργολάβο που 

αντικατέστησε τα υδρόμετρα του νέου δικτύου Ιουλίδας, προκλήθηκε ζημιά στην υδραυλική 

εγκατάσταση της κατοικίας του και διαρροή λόγω αυξομείωσης της πίεσης, η οποία δεν 

εντοπίστηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα την καταγραφή των παραπάνω κυβικών νερού. Το 

ακίνητο κατοικείται  μόνο το καλοκαίρι και όλο το υπόλοιπο χρόνο είναι κλειστό. 
 

19) Ψημίτης Χρήστος τ Μαν., κωδικός οφειλέτη 10816, κατά την σύνταξη καταλόγου 

τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 12
ος

 2016/5
ος

 2017, το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Ιουλίδας Κέας με αριθμό 04510 κατέγραψε 137 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

215,91€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 4413/30-10-2017 

αίτηση του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι 

υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης 

πραγματοποίησαν έλεγχο του υδρομέτρου στις 25/11/2017 σύμφωνα με τον οποίο 

διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο ήταν χαλασμένο (με κλειστή την παροχή γύριζε ο 
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υδρομετρητής). Εφόσον διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί, η υπηρεσία 

προέβει στην αντικατάσταση του υδρομετρητή στις 15/3/2018, και θα γίνει επαναβεβαίωση 

της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των 

τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 6 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 20,42€. (Προηγούμενες ενδείξεις:.-- 12/2014-5/2015: 7κυβ.-- 6/2015-

11/2015: 6κυβ.-- 12/2015-5/2016: 4κυβ.--6/2016-11/2016: 5κυβ). 
 

Αντιστοίχως, η Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασή της γνωμοδοτεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση τα κάτωθι: 

 

1) Βόδενα Μαρία τ Νικ., ως κληρ/μος Δεμένεγα Καλλιόπης χα Δημ., κωδικός 

οφειλέτη 10126. Προτείνεται να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας τεκμαρτή 

κατανάλωση 20 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 36,24€ για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος 

2017 

και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

2) Γαβριήλογλου Χριστίνα τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 10923. Προτείνεται να χρεωθεί 

όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016, και εφόσον επιθυμεί να 

υπαχθεί η οφειλή του σε πάγια τμηματική καταβολή του Ν. 4152/2013 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

3) Ελεύθερος Παναγιώτης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 14192. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 61 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 50,04€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

4) Καλαμπάκας Αντώνιος τ Χρ., κωδικός οφειλέτη 10213. Προτείνεται να γίνει 

διαγραφή της χρέωσης 794,47€ για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017 που είχε βεβαιωθεί (αρ. 

Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 8/25-4-2018) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 

υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 6 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 20,42€ για 

την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει 

σχετικά. 
 

5) Καπαρελιώτης Χρήστος τ Δημ., κωδικός οφειλέτη 10953. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 111 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 99,54€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

6) Καραγκίτσου Αλκοσβίνι Θεοδώρα, κωδικός οφειλέτη 12244. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 119 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 113,10€ για την κάθε περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017 και 6
ος

 2017/11
ος

 

2017 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
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7) Κοντόλαιμος Νικόλαος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 13309. Προτείνεται να γίνει 

διαγραφή της χρέωσης 135,13€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017  που είχε βεβαιωθεί (αρ. 

Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 32/30-10-2017) και να γίνει επαναβεβαίωση της  ορθής 

χρέωσης για 107 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 92,76€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 

2017 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

8) Κοσσενάκη Καίτη, κωδικός οφειλέτη 10966. Προτείνεται να γίνει επαναβεβαίωση 

της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των 

τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 22 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 22,36€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016 και παραπέμπει την ένσταση στο 

Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

9) Κυταριόλος Γεώργιος τ Παντ., κωδικός οφειλέτη 11176. Προτείνεται να γίνει 

διαγραφή της χρέωσης 579,22€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017 που είχε βεβαιωθεί (αρ. 

Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 32/30-10-2017) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 

υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 28 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 26,42€ για 

την κάθε περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017, 6
ος

 2017/11
ος

 2017 και 12
ος

 2017/5
ος

 2018 και 

παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

10) Λιμενικός Σταθμός Κέας, κωδικός οφειλέτη 13994. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 45 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 107,64€ για την κάθε περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016 και 12
ος

 2016/5
ος

 

2017 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

11) Μαραβελή Τζένη, κωδικός οφειλέτη 11385. Προτείνεται να γίνει διαγραφή της 

χρέωσης 382,60€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης 

χρημ. Καταλόγου 10/27-4-2017) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας 

την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο 

μέσος όρος υπολογίζεται στα 60 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 49,25€ για την περίοδο 

6
ος

 2016/11
ος

 2016 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

12) Μαρούλη Λίλη τ Κων., κωδικός οφειλέτη 9633.  Προτείνεται να γίνει διαγραφή 

της χρέωσης 78.86€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017  που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης 

χρημ. Καταλόγου 32/30-10-2017) και να γίνει επαναβεβαίωση της  ορθής χρέωσης για τα 

62 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 50,83€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017 και 

παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

13) Μυκωνιάτης Παναγιώτης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 10502. Προτείνεται να 

χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017, και εφόσον 

επιθυμεί να υπαχθεί η οφειλή του σε πάγια τμηματική καταβολή του Ν. 4152/2013 και 

παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
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14) Πατηνιώτη Σοφία τ Αθαν., κωδικός οφειλέτη 10581. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας μόνο την πάγια χρέωση για την περίοδο 6
ος

 

2017/11
ος

 2017 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

15) Πολίτη Ευγενία τ Γεωρ., ως κληρ/μος Πολίτη Ειρήνης χα Κων, κωδικός 

οφειλέτη 10628. Προτείνεται να γίνει διαγραφή της χρέωσης 36,24€ για την περίοδο 6
ος

 

2016/11
ος

 2016 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 10/27-4-2017) και να 

γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 
υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 6 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

20,42€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να 

αποφασίσει σχετικά. 
 

16) Τσούρτης Δημήτριος τ Συμ., κωδικός οφειλέτη 11102. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 28 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 26,42€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

17) Τσούρτης Πέτρος τ Παυλ., κωδικός οφειλέτη 11351. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 40 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 58,86€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

18) Χάνος Βασίλειος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 10537. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 18 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 33,98€ για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

19) Ψημίτης Χρήστος τ Μαν., κωδικός οφειλέτη 10816. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 6 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 20,42€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

ενστάσεις των οφειλετών, τον έλεγχο της υπηρεσίας του Δήμου, τον Κανονισμό Ύδρευσης 

ΑΔΣ 221/18-12-2015 (παρ. 3.4 και 3.5), τις διατάξεις του άρθ. 174 του Ν. 3463/06 (περί 

διαγραφών), την απόφαση 1/2019 της Επιτροπής ενστάσεων Ύδρευσης και την εισήγηση 

του εντεταλμένου συμβούλου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει τα κάτωθι αναφορικά με τις ενστάσεις ύδρευσης οφειλετών: 

 

1) Βόδενα Μαρία τ Νικ., ως κληρ/μος Δεμένεγα Καλλιόπης χα Δημ., κωδικός 

οφειλέτη 10126. Να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας τεκμαρτή 

κατανάλωση 20 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 36,24€ για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος 

2017. 
 

2) Γαβριήλογλου Χριστίνα τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 10923. Να χρεωθεί όπως είχε 

αρχικώς βεβαιωθεί για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016, και εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί η 

οφειλή του σε πάγια τμηματική καταβολή του Ν. 4152/2013. 
 

3) Ελεύθερος Παναγιώτης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 14192. Να γίνει επαναβεβαίωση 

της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των 

τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 61 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 50,04€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016. 
 

4) Καλαμπάκας Αντώνιος τ Χρ., κωδικός οφειλέτη 10213. Να γίνει διαγραφή της 

χρέωσης 794,47€ για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης 

χρημ. Καταλόγου 8/25-4-2018) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την 

τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο 

μέσος όρος υπολογίζεται στα 6 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 20,42€ για την περίοδο 6
ος

 

2017/11
ος

 2017. 
 

5) Καπαρελιώτης Χρήστος τ Δημ., κωδικός οφειλέτη 10953. Να γίνει επαναβεβαίωση 

της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των 

τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 111 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 99,54€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016. 
 

6) Καραγκίτσου Αλκοσβίνι Θεοδώρα, κωδικός οφειλέτη 12244. Να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 119 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 113,10€ για την κάθε περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017 και 6
ος

 2017/11
ος

 

2017. 
 

7) Κοντόλαιμος Νικόλαος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 13309. Να γίνει διαγραφή της 

χρέωσης 135,13€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017  που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης 

χρημ. Καταλόγου 32/30-10-2017) και να γίνει επαναβεβαίωση της  ορθής χρέωσης για 107 

κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 92,76€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017. 
 

8) Κοσσενάκη Καίτη, κωδικός οφειλέτη 10966. Να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 

υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 22 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 22,36€ για 

την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016. 
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9) Κυταριόλος Γεώργιος τ Παντ., κωδικός οφειλέτη 11176. Να γίνει διαγραφή της 

χρέωσης 579,22€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης 

χρημ. Καταλόγου 32/30-10-2017) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας 

την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο 

μέσος όρος υπολογίζεται  στα 28 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 26,42€ για την κάθε 

περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017, 6
ος

 2017/11
ος

 2017 και 12
ος

 2017/5
ος

 2018. 
 

10) Λιμενικός Σταθμός Κέας, κωδικός οφειλέτη 13994. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 45 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

107,64€ για την κάθε περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016 και 12
ος

 2016/5
ος

 2017. 
 

11) Μαραβελή Τζένη, κωδικός οφειλέτη 11385.  Να γίνει διαγραφή της χρέωσης 

382,60€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. 

Καταλόγου 10/27-4-2017) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την 

τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο 

μέσος όρος υπολογίζεται στα 60 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 49,25€ για την περίοδο 

6
ος

 2016/11
ος

 2016. 
 

12) Μαρούλη Λίλη τ Κων., κωδικός οφειλέτη 9633. Να γίνει διαγραφή της χρέωσης 

78.86€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017  που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. 

Καταλόγου 32/30-10-2017) και να γίνει επαναβεβαίωση της  ορθής χρέωσης για τα 62 

κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 50,83€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017. 
 

13) Μυκωνιάτης Παναγιώτης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 10502. Να χρεωθεί όπως είχε 

αρχικώς βεβαιωθεί για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017, και εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί η 

οφειλή του σε πάγια τμηματική καταβολή του Ν. 4152/2013. 
 

14) Πατηνιώτη Σοφία τ Αθαν., κωδικός οφειλέτη 10581. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας μόνο την πάγια χρέωση για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017. 
 

15) Πολίτη Ευγενία τ Γεωρ., ως κληρ/μος Πολίτη Ειρήνης χα Κων, κωδικός 

οφειλέτη 10628. Να γίνει διαγραφή της χρέωσης 36,24€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016 

που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 10/27-4-2017) και να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 6 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 20,42€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016. 
 

16) Τσούρτης Δημήτριος τ Συμ., κωδικός οφειλέτη 11102. Να γίνει επαναβεβαίωση 

της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των 

τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 28 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 26,42€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016. 
 

17) Τσούρτης Πέτρος τ Παυλ., κωδικός οφειλέτη 11351. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 
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τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 40 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

58,86€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017. 
 

18) Χάνος Βασίλειος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 10537. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 18 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

33,98€ για την περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017. 
 

19) Ψημίτης Χρήστος τ Μαν., κωδικός οφειλέτη 10816. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 6 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

20,42€ για την περίοδο 12
ος

 2016/5
ος

 2017. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 82/2019 

 

 

Θέμα 20
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος] 
 

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

εισηγούμενος το 20
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

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

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

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

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

526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».  
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του 

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

ωραρίου μουσικής για το έτος 2019 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

ιδιοκτησίας τους: 
1. «ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 1455/22-3-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1180/26-3-2019) 
2.«ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την επωνυμία «ΕΝ 

ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1052890 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 1209/27-3-2019)  
3. «48 all day café bar entertainment and food services SMPC», του Παναγιώτη 

Κωνσταντόπουλου, ως ΚΥΕ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

1071972(0)/12-7-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1266/29-3-2019) 
4.«Β.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «Le petite azure» στoν Βουρκάρι Κέας με αρ.πρ. 

γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1558/4-5-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 903/7-3-2019) 
5.«Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-

ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «BREEZE» στoν Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 

4544/22-8-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1375/3-4-2019)  
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6.CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 

1014239 (v2)/3-4-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1395/4-4-2019) 
7.ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιακώβου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

Εποχιακό ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με την επωνυμία «Η στροφή του Μίμη» που 

βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 4561/17-8-2016 

(αρ. πρωτ. αίτησης: 1396/4-4-2019) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
1. Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

από θορύβους Μουσικής»  
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
5. Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
6. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
7. Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
8. Το γεγονός ότι για το κατάστημα 48 all day café bar entertainment and food services 

SMPC», του Παναγιώτη Κωνσταντόπουλου έχουν βεβαιωθεί τρεις (3) παραβάσεις 

εντός έτους, για λόγους υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής  
9. Το γεγονός ότι για το κατάστημα της «Β.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» έχουν 

βεβαιωθεί από το ΑΤ Κέας εντός έτους, μία (1) παράβαση για υπέρβαση ωραρίου 

λειτουργίας μουσικής και μία (1) παράβαση για υπέρβαση του μέγιστου 

επιτρεπόμενου ορίου ηχοστάθμης.  
10. Το γεγονός ότι για το κατάστημα του Μάνεση Δημητρίου έχει βεβαιωθεί από το ΑΤ 

Κέας εντός έτους, μία (1) παράβαση για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας μουσικής  
11. Το γεγονός ότι για το κατάστημα του CICO STAYROS έχει βεβαιωθεί από το ΑΤ 

Κέας εντός έτους, μία (1) παράβαση για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας μουσικής 
12. Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω 

άδειας 
13. Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

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

διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2019 στα καταστήματα  

1. «ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 1455/22-3-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1180/26-3-2019) 
2. «ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την 
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επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 

1052890 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1209/27-3-2019)  
3.  «48 all day café bar entertainment and food services SMPC», του Παναγιώτη 

Κωνσταντόπουλου, ως ΚΥΕ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

1071972(0)/12-7-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1266/29-3-2019) 
4. «Β.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «Le petite azure» στoν Βουρκάρι Κέας με αρ.πρ. 

γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1558/4-5-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 903/7-3-2019) 
5. Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «BREEZE» στoν Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 4544/22-8-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1375/3-4-2019) 
6. CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 

1014239 (v2)/3-4-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1395/4-4-2019) 
7. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιακώβου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως Εποχιακό ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με την επωνυμία «Η στροφή του Μίμη» που 

βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 4561/17-8-2016 

(αρ. πρωτ. αίτησης: 1396/4-4-2019) 
 

Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2019 
 

 

 

 

Θέμα 21
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την προμήθεια 

μηχανών γραφείου του ΠΠΙ Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

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

το 21
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):  
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

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

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν 

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

άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, 

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

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

σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη 

για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο 

κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 
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Επιπλέον, με την υπ’αρίθμ. 143/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
“...Αποδέχεται τη δωρεά της κ. Ευσεβίου Γεωργίας και του κ. Λάσκαρη Νικολάου, ποσού 

ευρώ εκατό  χιλιάδων (100.000,00€). Η δωρεά θα γίνει με σκοπό την αγορά ενός 

ασθενοφόρου οχήματος, πλήρως εξοπλισμένου και κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού 

πρότυπου CEN, EN 1789 και της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η ανωτέρω δωρεά θα 

περιλαμβάνει, τόσο το ΦΠΑ και το τέλος ταξινόμησης του οχήματος, όσο και οποιαδήποτε 

άλλα έξοδα που προκύψουν κατά την διαδικασία απόκτησής του. 
Η αγορά θα πραγματοποιηθεί, είτε από το Δήμο Κέας, είτε από άλλη αρμόδια υπηρεσία 

που ο Δήμος θα υποδείξει, με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση του ασθενοφόρου για την 

κάλυψη των αναγκών αποκλειστικά του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Κέας. 

Εάν, κατά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, προκύψει χρηματικό υπόλοιπο η 

επιθυμία των δωρητών είναι αυτό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κοινωνικών και άλλων 

αναγκών της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Κέας.” 
 Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση και συγκεκριμένα την τελευταία 

παράγραφο, το χρηματικό υπόλοιπο που προέκυψε από την αγορά του ασθενοφόρου μπορεί 

να καλύψει την προμήθεια ενός εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής, σε αντικατάσταση προηγούμενου 

που δεν λειτουργεί πλέον, θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση συνταγογραφήσεων στο 

ΠΠΙ Κέας, ως εκ τούτου ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Εκτυπωτή, μονόχρωμο, αναλώσιμο: toner, με μνήμη 

28ΜΒ, μέγεθος χαρτιού Α4, συμβατό με Linux, Mac, 

Windows, με δυνατότητα Mobile Printing, USB, με μέγιστη 

ανάλυση 600 X 600DPI, χωρίς δυνατότητα σάρωσης και 

μέγιστων διαστάσεων (Υ: 333mm, Π: 467mm, Β: 365mm) 

1 

 

Η εν λόγω προμήθεια (συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφορικών) 

προϋπολογίζεται στα 86,00€. 
 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για την προμήθεια εκτυπωτή για το Π.Π.Ι. Κέας, την 

εξειδίκευση: του ΚΑ εξόδων 15.6473.0003 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του 

Δήμου Κέας, ποσό 86,00€ 
 

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 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, την 

απόφαση 143/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας  και την εισήγηση του 

Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6473.0003  του  προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 του Δήμου Κέας, ποσό 86,00€ για την προμήθεια εκτυπωτή για το Π.Π.Ι. Κέας.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  84/2019 
 

 

Θέμα 22
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών 

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

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

Ευαγγέλου] 
 

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

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 22
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, 

έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) δημόσια 

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

ασφαλιστικών εισφορών και την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

3013/Β/25.07.2018), καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί επιχορήγηση συνολικού 

ύψους 2.593,12 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των απασχολούμενων 

υπαλλήλων μέσω του Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς''. 

Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον ΚΑ 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές 

εκτάκτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2019 με το ποσό των 2.593,12 €. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

του Δημάρχου και έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2-

ΝΛ4) πρόσκληση του ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του 

συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

3013/Β/25.07.2018), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ μηνός Δεκεμβρίου 2018 συνολικού ποσού 

2.593,12 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των υπαλλήλων μέσω του 

προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε επιβλέποντες φορείς'' και τις κατανέμει στον KA 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2019. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 85/2019 
 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
                                   
Κωνσταντίνος Θώδος                                                     1. Γεώργιος Πατητής 
   
                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     
    
                                                                                                 4.  Στέφανος Βρεττός    
  
                                                                                                 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη   
                                                                                                

                                             6. Ελευθερία Μορφωνιού      
             
                                                                                               7. Αντώνιος Παούρης      
 

                    
                                                                                                8. Νικόλαος. Πολίτης   
 

 

                                                                                                9. Νικόλαος Ζουλός   
 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    
   

     
                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     
 

                
                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    
     

                 
                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 
    

                
                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         
     

               
                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
 

 

                                                                      16. Νικόλαος  Παούρης 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 


