8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22α Απριλίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 22α Απριλίου 2019
Σήμερα, 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα
Κέας, ύστερα από την 1670/18-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν
παρόντα 11 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Στέφανος Αθ. Βρεττός
4. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
6. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
7. Νικόλαος Α. Πολίτης
8. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
9. Αντώνιος Β. Παούρης
10. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
11. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
3.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
4. Μουζάκη Αντ.Σώζα
5. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος
Ψημίτης, ενώ ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση
των πρακτικών.
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/4/2019
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1670/18-4-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Έγκριση α’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 2ο: Έγκριση α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 3ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2019. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 4ο: Έλεγχος ταμειακού απολογισμού έτους 2018 και έγκριση σχετικής έκθεσης.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στους μικρούς ορεινούς και
νησιωτικούς Δήμους. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 6ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Πρόεδρος Σχ.Επ. κα Ελ.Μορφωνιού]
Θέμα 7ο :Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Πρόεδρος Σχ.Επ. κα Μ. Ξυδοπούλου]
Θέμα 8ο: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας
Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.». [Πρόεδρος ΔΕΠ. κα Ελ.Μορφωνιού]
Θέμα 9ο: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας
Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.». [Πρόεδρος ΔΕΠ. κα Ελ.Μορφωνιού]
Θέμα 10ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβίας καθαριότητας ΧΛΖ έτους 2019-2020
από το Δήμο Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Θέμα 12ο: 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: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 13ο: 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
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σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου θέση Αστρά Δήμου
Κέας» [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 14ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2019. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 15ο: Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Ιουλίδας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 16ο: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης του Γραφείου Πληροφόρησης
τουριστών του Δήμου Κέας στο σύλλογο «Ξενομήδης» για το έτος 2019. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 17ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης». [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 18ο : Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την προμήθεια
τερμάτων ποδοσφαίρου για το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου Κάτω Μεριάς. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 19ο : Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την προμήθεια
αναλωσίμων και χρωμάτων για τις ανάγκες των εθελοντικών δράσεων “Let’s do it
Greece”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 20ο: Επιπλέον εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τη διοργάνωση
των αγώνων δρόμου ΚΕΑ RUN 2019. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Θέμα 21ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τη διοργάνωση
Πολιτιστικής εκδήλωσης στην Κόκκα . [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Θέμα 22ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση “άλσους” Ιουλίδας σε χώρο
πολιτιστικών δράσεων» [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Θέμα 23ο: Αποδοχή και έγκριση τροποποιημένων μελετών για την Πράξη: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΟΙΣΣΩΝ
ΚΑΙ ΟΤΖΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 24ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Β΄ κατανομή). [Πρόεδρος ΔΕΠ. κα
Ελ.Μορφωνιού]
Θέμα 25ο: Απόφαση περί τροποποίησης της υπ’αριθμ. 55/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου αναφορικά με την «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου ΣπυρίδωναΑγ.Γεωργίου Κορησσίας». [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
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Θέμα 26ο: Προκήρυξη θέσεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 27ο: Έγκριση αιτημάτων πολιτών για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων . [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 28ο: Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ
του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 29ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για
«Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοθήκης», του Κέντρου Κοινότητας . [Εισηγητής:
Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
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Θέμα: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως
κατεπείγοντα, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7).
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κ.Θώδος αναφέρει ότι:
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς
και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει
δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου
ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με
την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι
επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής:
Θέμα 1ο: Έγκριση α’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 2ο: Έγκριση α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 3ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2019.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 4ο: Έλεγχος ταμειακού απολογισμού έτους 2018 και έγκριση σχετικής έκθεσης.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στους μικρούς
ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 6ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Πρόεδρος Σχ.Επ. κα Ελ.Μορφωνιού]
Θέμα 7ο :Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Πρόεδρος Σχ.Επ. κα Μ. Ξυδοπούλου]
Θέμα 8ο: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας
Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.». [Πρόεδρος ΔΕΠ. κα Ελ.Μορφωνιού]
Θέμα 9ο: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας
Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.». [Πρόεδρος ΔΕΠ. κα Ελ.Μορφωνιού]
Θέμα 10ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβίας καθαριότητας ΧΛΖ έτους 20192020 από το Δήμο Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Θέμα 12ο: 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: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 13ο: 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
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δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου θέση Αστρά
Δήμου Κέας» [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 14ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 15ο: Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο
Ιουλίδας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 16ο: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης του Γραφείου Πληροφόρησης
τουριστών του Δήμου Κέας στο σύλλογο «Ξενομήδης» για το έτος 2019. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 17ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης».
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 18ο : Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την προμήθεια
τερμάτων ποδοσφαίρου για το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου Κάτω Μεριάς. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 19ο : Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την προμήθεια
αναλωσίμων και χρωμάτων για τις ανάγκες των εθελοντικών δράσεων “Let’s do it
Greece”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 20ο: Επιπλέον εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τη
διοργάνωση των αγώνων δρόμου ΚΕΑ RUN 2019. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Θέμα 21ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τη διοργάνωση
Πολιτιστικής εκδήλωσης στην Κόκκα . [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Θέμα 22ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση “άλσους” Ιουλίδας σε χώρο
πολιτιστικών δράσεων» [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Θέμα 23ο: Αποδοχή και έγκριση τροποποιημένων μελετών για την Πράξη:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΟΤΖΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.
Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 24ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Β΄ κατανομή). [Πρόεδρος ΔΕΠ.
κα Ελ.Μορφωνιού]
Θέμα 25ο: Απόφαση περί τροποποίησης της υπ’αριθμ. 55/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου αναφορικά με την «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου ΣπυρίδωναΑγ.Γεωργίου Κορησσίας». [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 26ο: Προκήρυξη θέσεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 27ο: Έγκριση αιτημάτων πολιτών για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων .
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 28ο: Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό λογαριασμό
ΔΕΗ του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 29ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για
«Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοθήκης», του Κέντρου Κοινότητας . [Εισηγητής:
Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεπείγον να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα και είναι το εξής:
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Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο (22/4/201924/4/2019), προκειμένου να διευθετήσει υποθέσεις του Δήμου στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου και στη Δ.Ο.Υ Σύρου»»
Το εν λόγω θέμα, πρέπει να συζητηθεί, καθώς ο Δήμαρχος θα πρέπει να μεταβεί στη Σύρο
στις 22/4/2019 προκειμένου να διευθετήσει υπόθεση του Δήμου που αφορά τον Διαγωνισμό
προμήθειας καυσίμων και να διεκπεραιώσει την έκδοση αριθμού κυκλοφορίας και την
πληρωμή τελών ταξινόμησης, του ημιφορτηγού του Δήμου που αγοράστηκε μέσω του
Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” στη Δ.Ο.Υ Σύρου, εισηγούμαι την εκτός ημερησίας εισαγωγή
του εν λόγω θέματος.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
-Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
-την εισήγηση του προέδρου,
-την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
-το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος:
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο (22/4/2019-24/4/2019),
προκειμένου να διευθετήσει υποθέσεις του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
και στη Δ.Ο.Υ Σύρου»
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η σχετική απόφαση για τα θέματα αυτά θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 86/2019
Θέμα 1ο Εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για τη μετάβασή
του στη Σύρο (22/4/2019-24/4/2019), προκειμένου να διευθετήσει υποθέσεις του Δήμου
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στη Δ.Ο.Υ Σύρου».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Θώδος εισηγούμενος το εκτός ημερησίας θέμα
αναφέρει ό,τι, σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3
του Ν. 2685/99 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση, ο τόπος
μετάβασης, ο σκοπός και το μέσο μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών
παραμονής εκτός έδρας αιρετών. Η απόφαση αυτή προηγείται της μετακίνησης, μπορεί
όμως σε κατεπείγουσες περιπτώσεις να εκδίδεται εκ των υστέρων.
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, πρόκειται να μεταβεί στη Σύρο (22/4/201924/4/2019) προκειμένου να διευθετήσει υπόθεση του Δήμου στην Αποκεντρωμένη
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Διοίκηση Αιγαίου, που αφορά τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων καθώς και να
διεκπεραιώσει την πληρωμή τελών ταξινόμησης του ημιφορτηγού του Δήμου που
αγοράστηκε μέσω του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” . Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν
την ακτοπλοϊκή μετακίνηση Κέα– Σύρος- Κέα, τη διαμονή του και την ημερήσια
αποζημίωση (άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9 του Ν. 4336/15) και ανέρχεται στο ποσό των
213,70€ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Σύρο. (Ακτοπλοϊκά:
82,20€, Διαμονή:51,50€-Ημερήσια Αποζημίωση:80,00€).
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε έγκριση της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου στη
Σύρο, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας. Η
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 213,70€ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του
Δημάρχου
στην
Σύρο.
(Ακτοπλοϊκά:
82,20€,
Διαμονή:51,50€-Ημερήσια
Αποζημίωση:80,00€)
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και το άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου στη Σύρο, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ
εξόδων 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
213,70€ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Σύρο. (Ακτοπλοϊκά:
82,20€, Διαμονή:51,50€-Ημερήσια Αποζημίωση:80,00€)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 87/2019
Θέμα 1ο: Έγκριση α’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Αντιδήμαρχο κ. Στ.Βρεττό, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του
έτους 2019 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17/12/2018 με την υπ' αριθμ
297/2018 απόφασή μας. Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου να εντάξουμε στο
τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν θα
πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να
συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:
1. Δημιουργία ΚΑ 15.7336.0002, «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ
Κορησσίας» ποσό 2.344,57 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
2. Μείωση ΚΑ 15.7336.0001, «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Ν. Κέας»
από ποσό 35.000,00 €, σε ποσό 23.375,50€ (Χρημ. Π.Ν.Α. ποσό 23.375,50 €), δηλ. μείωση
κατά 11.624,50 € (Χρημ. Π.Ν.Α.)
3. Μείωση ΚΑ 30.7326.0006, «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας» από ποσό
3.000,00 €, σε ποσό 721,17 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό 721,17 €), δηλ. μείωση κατά
2.278,83 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
4. Μείωση ΚΑ 30.7333.0006, «Βελτίωση βατότητας περιηγητικών διαδρομών –
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μονοπατιών Δ. Κέας» από ποσό 37.200,00 € (Ίδιοι Πόροι ποσό 24.800,00 € & ΣΑΤΑ Χρημ.
Υπολ. 5122 ποσό 12.400,00 €), σε ποσό 0,00 € (Ίδιοι Πόροι ποσό 0,00 € & ΣΑΤΑ Χρημ.
Υπολ. 5122 ποσό 0,00€), δηλ. μείωση κατά 37.200,00 € (Ίδιοι Πόροι ποσό 24.800,00 € &
ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό 12.400,00 €)
5. Τροποποίηση ΚΑ 30.7333.0005, «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων
δημοτικής οδοποιίας» με αύξηση από ποσό 46.454,00 €, σε ποσό 52.776,40 € (ΣΑΤΑ Χρημ.
Υπολ. 5122 ποσό 52.776,40 € ) δηλ. αύξηση κατά 6.322,40 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
και μείωση από ποσό 27.946,00 €, σε ποσό 21.623,60 € (ΣΑΤΑ 2019 ποσό 21.623,60 €),
δηλ. μείωση κατά 6.322,40 € (ΣΑΤΑ 2019). Το συνολικό ποσό εξόδου παραμένει ίδιο.
6. Δημιουργία ΚΑ 70.7311.0004, «Κατασκευή χώρου σταβλισμού Δημοτικών
Σφαγείων» ποσό 4.021,04 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
7. Αύξηση ΚΑ 63.7412.0001, «Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας» από ποσό
60.000,00€, σε ποσό 63.943,11€ (Χρημ. ΠΔΕ 63.943,11€), δηλ. αύξηση κατά 3.943,11 €
(Χρημ. ΠΔΕ)
8. Δημιουργία ΚΑ 30.7411.0002, «Επικαιροποίηση & Συμπλήρωση της μελέτης για την
επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου» ποσό 49.600,00 € (Χρημ. Τ.Π. & Δανείων)
9. Δημιουργία ΚΑ 15.7413.0002, «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου»
ποσό 32.394,46 € (Χρημ. Τ.Π. & Δανείων ποσό 30.440,00 € & ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122
ποσό 1.954,46 €)
10. Αύξηση ΚΑ 25.7413.0012, «Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου βελτίωσης και
επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά» από ποσό 1.000,00€, σε
ποσό 3.422,40 € (ΣΑΤΑ 2019 ποσό 3.422,40 €), δηλ. αύξηση κατά 2.422,40 € (ΣΑΤΑ 2019)
11. Αύξηση ΚΑ 25.7412.0006, «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Οτζιά» από ποσό
5.000,00€, σε ποσό 9.920,00 € (ΣΑΤΑ 2019 ποσό 9.920,00 € ), δηλ. αύξηση κατά 4.920,00 €
(ΣΑΤΑ 2019)
12. Μείωση ΚΑ 25.7412.0007, «Μελέτη δικτύου για την άρδευση αγροτικών περιοχών
Κάτω-Μεριάς» από ποσό 10.176,83 €, σε ποσό 2.000,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό
2.000,00 €), δηλ. μείωση κατά 8.176,83 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
13. Δημιουργία ΚΑ 30.7413.0027, «Μελέτη αποκατάστασης μονοπατιού Αγ. Αρτεμίου»
ποσό 2.713,22 € ( ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό 2.713,22 € )
14. Αύξηση ΚΑ 25.7413.0016, «Μελέτη ύδρευσης Ποισσών» από ποσό 10.169,64 €, σε
ποσό 19.121,47 € ( ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό 19.121,47 €), δηλ. αύξηση κατά 8.951,83
€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
15. Αύξηση ΚΑ 45.7413.0003, «Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου»
από ποσό 1.000,00 €, σε ποσό 1.330,00 € ( ΣΑΤΑ 2019 ποσό 1.330,00 €), δηλ. αύξηση κατά
330,00 € (ΣΑΤΑ 2019)
16. Μείωση ΚΑ 30.7413.0026, «Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου» από
ποσό 10.000,00 €, σε ποσό 3.200,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό 3.200,00 €), δηλ.
μείωση κατά 6.800,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
17. Μείωση ΚΑ 30.7413.0005, «ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες»
από ποσό 3.150,00 €, σε ποσό 1.800,00 € (ΣΑΤΑ 2019 ποσό 1.800,00 €), δηλ. μείωση κατά
1.350,00 € (ΣΑΤΑ 2019)
18. Μείωση ΚΑ 64.7412.0001, «Μελέτη νέας Δημοτικής Οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ.
Γεώργιου Κορησσίας» από ποσό 20.000,00 €, σε ποσό 0,00 € ( Χρημ. ΠΔΕ ποσό 0,00 €),
δηλ. μείωση κατά 20.000,00 € ( Χρημ. ΠΔΕ)
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Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται
στην παρούσα.
Οι κ.κ.Μουζάκης και Τζουβάρας δηλώνουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
απόφασή του με αριθμ. 297/2018 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την Α΄αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Κέας ως
αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 88/2019

Θέμα 2ο: Έγκριση α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττός, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους
2019 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2019 απόφαση, και πρέπει
να αναμορφωθεί. Σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 49/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι
ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α.Ε
01
02

03

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2017

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2018

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ
2019

8.847,23

9.006,40

10.890,00

24.201,74

24.037,70

24.500,00

323.406,61

343.263,82

356.900,00
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04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

101.493,22

105.401,79

106.320,00

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

96.100,00

0,00

0,00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

100.095,00

6.144,00

500,00

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

0,00

8.000,00

2.000,00

5.000,00

41.466,83

45.408,55

45.500,00

21.955,79

48.671,15

49.550,00
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ΔΩΡΕΕΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ

21

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

227.644,24

226.432,70

235.090,00

22

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

2.150,32

56.239,57

2.000,00

955.360,98

866.605,68

836.250,00

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 38347 «..οι δήμοι... επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να
εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το
συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις
εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017 ή
2018».
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται η αρνητική διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων των ετών
2018 και 2017. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης Π/Υ, το ανώτατο όριο ιδίων εσόδων που μας
επιτρέπεται να εγγράψουμε για το έτος 2019 είναι ίσο με το ύψος των εισπράξεων του έτους 2017,
δηλαδή 955.360,98€.
Όμως, στις εισπράξεις έτους 2017 περιλαμβάνεται και η έκτακτη επιχορήγηση μικρών ορεινών και
νησιωτικών Δήμων, ύψους 192.200,00€, η οποία για το έτος 2018 εισπράχθηκε σε καε εκτός ομάδας Ι,
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπες. Επομένως δεν αποτελεί ρεαλιστική προσέγγιση να θέσουμε ως
ανώτατο όριο ιδίων εσόδων τις εισπράξεις του έτους 2017. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ως ανώτατο
όριο της ομάδας Ι τις εισπράξεις του έτους 2018, ύψους 866.605,68€.
Στην στήλη «Εγκεκριμένος Π/Υ 2019» παρατηρούμε ότι έχουν εγγραφεί συνολικά 836.250,00€. Το
εγγεγραμμένο ποσό είναι χαμηλότερο από το ανώτατο επιτρεπτό, επομένως επί του παρόντος δεν
απαιτείται αναμόρφωση των ΚΑ της ομάδας των ιδίων εσόδων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
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Στις 31/12/2018 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των 499.789,98€ βάσει του
ταμιακού απολογιστικού πίνακα.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 38347 «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα
πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό
που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με
βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους
ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο
φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 και 2018»

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΙ
εισπρακτέα
υπόλοιπα από
32
βεβαιωθέντα
έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2018

124.812,28

132.520,77

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2018 είναι περισσότερες
από αυτές του 2017 κατά 7.708,49€. Η διαφορά είναι θετική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι
εισπράξεις στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2019 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους
2018, ποσό 132.520,77€.
Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2019 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:
Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/18
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2019
ΚΑΕ 85

499.789,98
- 132.520,77
367.269,21

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2019 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων
του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:
Πρόβλεψη εισπράξεων 2019 132.520,77
προς εισπρακτέα υπόλοιπα 499.789,98
και διαμορφώνεται στο 26,51%.
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Στην παρ. Β.3.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 38347/2018 αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση
των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη
μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών
(δηλ. 32-85) .… για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά
τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό
του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».
Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των
επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των ανταποδοτικών υπηρεσιων.
Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Στις 31/12/2018 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
ανήλθαν στο ποσό των 196.371,65€ βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2018 εισπράχθηκαν 60.940,64€ ποσό
μικρότερο σε σχέση με το έτος 2017. Η διαφορά των δύο ετών είναι αρνητική, άρα πρέπει
να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2019
θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2017, ποσό 67.152,56€.
Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2019 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:
Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/18
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2019
ΚΑΕ 85

196.371,65
- 67.152,56
129.219,09

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2019 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων
του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:
Πρόβλεψη εισπράξεων 2019 67.152,56
προς εισπρακτέα υπόλοιπα 196.371,65
και διαμορφώνεται στο 34,20%.

Υπηρεσίας
Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα
έτη

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2018

67.152,56

60.940,64

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
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Στις 31/12/2018 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού ανήλθαν στο ποσό των 5.613,99 € βάσει του ταμιακού απολογιστικού
πίνακα.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα
έτη

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2018

0,00

0,00

Το έτος 2018 βεβαιώθηκαν τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τις
καταστάσεις οριστικά ανείσπρακτων τελών που αποστάλθηκαν από την ΔΕΗ.
Επομένως δεν υπάρχουν συγκρίσιμες εισπράξεις των δύο προηγούμενων ετών.
Σύμφωνα με την μεθοδολογία υπολογισμού των εισπράξεων και επισφαλειών, η
πρόβλεψη είσπραξης του 2019 είναι μηδενική, και όλο το ποσό των εισπρακτέων
υπολοίπων εγγράφεται στον καε 85.
Προφανώς το ποσοστό εισπραξιμότητας είναι 0% για το 2019.
Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

3211.0001

Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού

0,00

5.613,99

5.613,

3212.0001

Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης

155.497,23

-2.636,70

152.860

3212.0002

Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης

20.032,48

979,15

21.011
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3212.0003

Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης

500,00

226,17

726,1

3214.0001

Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης

12.801,88

64,44

12.866

3214.0002

Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης

7.917,29

989,71

8.907,

0,00

549,12

549,1

10.929,68

-2.440,58

8.489,

171,87
2.665,17
7.514,67
79.839,24
7.229,04
0,00

0,00
17,21
1.440,00
-7.484,64
-1.716,63
470,96

171,8
2.682,
8.954,
72.354
5.512,
470,9

11.000,00

-611,11

10.388

73.988

3215.0001

Τέλος ακίνητης περιουσίας

3218.0001

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων
κτλ

3218.0002

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

3219.0002

Έσοδα από την χρήση σφαγείων

3219.0003

Μισθώματα από αστικά ακίνητα

3219.0004

Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων

3219.0005

Έσοδα από νεκροταφεία

3219.0006

Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων
Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

3219.0007
3219.0008

Λοιπά τακτικά έσοδα

75.814,93

-1.826,18

3219.0009

Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων

288,79

-35,64

3219.0010

ΦΠΑ Ύδρευσης Αποχέτευσης

24.729,03
28.127,89
4.090,32
9.280,84
8.382,08
40.044,69

-330,57
-655,96
0,00
0,00
-1.825,16
0,00

37,28

0,00

0,00

2.108,00

2.108,

506.894,40

-7.104,42

499.789

3221.0001

Πρόστιμα ΚΟΚ

3221.0002

Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα

3221.0003

Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου

3221.0004

Πρόστιμα 2%

3221.0005
3221.0006
3221.0007

Πρόστιμο λατομείων
Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων
Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της
απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους
ΣΥΝΟΛΟ

253,1

24.398
27.471
4.090,
9.280,
6.556,
40.044

37,28

Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

00.8511.0001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

251.204,17

-18.768,04

232.436,13

0,00

5.613,99

5.613,99

20.8511.0001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων καθαριότητας
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25.8511.0001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων ύδρευσης

129.596,32

-377,23

129.219,09

ΣΥΝΟΛΟ

380.800,49

-13.531,28

367.269,21

Ο καε 85, στο σύνολό του, μειώθηκε κατά 6.426,86€ περισσότερο σε σχέση με την μείωση
των εισπρακτέων υπολοίπων. Η διαφορά αυτή προέρχεται από την ισόποση αύξηση της
πρόβλεψης εισπράξεων έτους 2019 σε 132,520,77€ από 126.093,91€ που είχε προβλεφθεί
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
Η αύξηση αυτή είναι πραγματική, και για τον λόγο αυτό δεν προσαυξάνει την πρόβλεψη
μη είσπραξης υπολοίπων, αλλά μεταφέρεται στο αποθεματικό ώστε να χρησιμοποιηθεί
για δαπάνες.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
Σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας το χρηματικό υπόλοιπο στις
31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των 1.365.284,80€. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως
εξής:

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρ

5111.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ

99.080,01

-49,86

99.030,1

5113.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
(Ύδρευση- Αποχέτευση)

194.065,61

10.716,74

204.782,3

5113.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
(Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)

21.097,55

-21.097,55

0,00

5119.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
δήμου

292.240,14

-85.880,01

206.360,1

5121.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ

14.591,73

-5.918,89

8.672,84
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5122.0001

5122.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
(ΣΑΤΑ).
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Υπ.
δωρεάς ασθενοφόρου)

629.325,57

-80.561,96

548.763,6

30.203,93

-866,09

29.337,8

5123.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών

33.620,49

575,41

34.195,9

5124.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το
ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)

7.117,92

-5.789,64

1.328,28

5129.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου

157.053,00

75.760,70

232.813,7

ΣΥΝΟΛΟ

1.478.395,95

-113.111,15

1.365.284,

1) Ο ΚΑΕ 5111.0001 ποσό 99.030,15€ χρηματοδοτεί τακτικές δαπάνες ΠΟΕ όπως
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

00.8111

00.8114
00.8115
00.8117

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Λοιπά έξοδα

10.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

00.8112
00.8113

10.8113
10.8115
10.8116
10.8121

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
Διάφορα έξοδα
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1.749,00

116,25

1.865,25

6.270,00

1.999,83

8.269,83

7.305,72

-6.073,81

1.231,91

46.961,77
17.503,90
0,00

-34.955,71
-9.564,01
2.772,81

12.006,06
7.939,89
2.772,81

149,00

177,16

326,16

2.327,11

2.301,80

4.628,91

0,10
0,00

104,10
2.247,28

104,20
2.247,28

554,28

-554,28

0,00
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Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων

15.8113
15.8115
30.8111
30.8113
30.8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Λοιπά έξοδα

30.8121
45.8121
70.8113
70.8116
70.8117

1.616,24

-1.054,04

562,20

1.640,72
402,00

-1.640,72
398,12

0,00
800,12

4.451,57

-4.079,57

372,00

1.600,00

17.197,99

18.797,99

0,00

24.800,00

24.800,00

2.998,60

0,00

2.998,60

3.050,00

-2.550,00

500,00

500,00
0,00

-500,00
1.516,18

0,00
1.516,18

7.773,92

-1.972,86

5.801,06

4.960,00

-4.960,00

0,00

1.470,88

-1.470,88

0,00

6.303,62

-4.813,92

1.489,70

99.080,01

20.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

20.8112
20.8113
20.8116

ΣΥΝΟΛΟ

99.030,15

1)

ΚΑΕ 70.8113: Η τελική διαμόρφωση του ΚΑΕ είναι 1.987,34€ εκ των οποίων ποσό 500,00€
εγγράφεται στον 5111 και ποσό 1.487,34€ αφορά ΠΟΕ δαπάνες που εγγράφονται στον
5121.0001.

2)

Σύμφωνα με τον ταμιακό απολογισμό κατά την λήξη του 2018, οι πληρωθείσες δαπάνες
της Υπηρεσίας Καθαριότητας είναι περισσότερες από τα εισπραχθέντα έσοδα και ως εκ
τούτου δεν διαμορφώνεται χρηματικό υπόλοιπο προς εγγραφή στον 5113.0002. Για τον
λόγο αυτό οι ΠΟΕ υποχρεώσεις του ΚΑΕ 81 αντιστοιχίζονται στον 5111.0001.
Κατά την κατάρτιση του Π/Υ 2019, στην Υπηρεσία Καθαριότητας εγγράφηκαν δαπάνες
καθ΄ υπέρβαση των εσόδων σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με το 3395/2017 έγγραφο του
ΥΠΕΣ με θέμα την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών.

2) Ο ΚΑΕ 5121.0001 χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες από έκτακτα έσοδα όπως
αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση
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15.8122

Έργα

2.344,57

-2.344,57

0,00

70.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων

1.737,34

-250,00

1.487,34

60.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

3.012,00

-36,82

2.975,18

60.8115

Διάφορα έξοδα

277,00

-96,02

180,98

70.8122

Έργα

7.220,82

-4.986,48

2.234,34

00.8115

Διάφορα έξοδα

0,00

1.795,00

1.795,00

ΣΥΝΟΛΟ

14.591,73

-5.918,89

8.672,84

ΚΑΕ 70.8113: Η τελική διαμόρφωση του ΚΑΕ είναι 1.987,34€ εκ των οποίων ποσό 500,00€ εγγράφεται
στον 5111 και ποσό 1.487,34€ αφορά ΠΟΕ δαπάνες που εγγράφονται στον 5121.0001.
3) Ο ΚΑΕ 5113.0001 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας
Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Έχει αυξηθεί κατά 10.716,74€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 204.782,35€
εκ των οποίων ποσό 5.052,01€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της υπηρεσίας.
Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά
στο κεφάλαιο που αφορά στην υπηρεσία αυτή.
Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 112.755,00€ και
ισούται με τις εγγραφές στους ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Η συνολική
μείωση των ΚΑΕ 81 ανέρχεται στις 62.426,91€
4) Ο ΚΑΕ 5122.0001 αφορά στο χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από την αδιάθετη ΣΑΤΑ. Η
μείωση του ΚΑΕ είναι της τάξης των 80.561,96€. Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώνονται μειώνονται
ισόποσα:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

30.7333.0006

Βελτίωση βατότητας περιηγητικών
διαδρομών -μονοπατιών

37.200,00

-12.400,00

24.800,00

30.7333.0005

Βελτίωση βατότητας και απορροών
όμβριων δημοτικής οδοποιίας

74.400,00

6.322,40

74.400,00

15.7336.0002

Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου
μπάσκετ Κορησσίας

0,00

2.344,57

2.344,57
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15.7413.0002

Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου 11Χ11

0,00

1.954,46

1.954,46

25.7412.0007

Μελέτη δικτύου για την άρδευση
αγροτικών περιοχών Κάτω Μεριάς

10.176,83

-8.176,83

2.000,00

30.7326.0006

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης
Κορησσίας

3.000,00

-2.278,83

721,17

70.7311.0004

Κατασκευή χώρου σταβλισμού
Δημοτικών Σφαγείων

0,00

4.021,04

4.021,04

30.7413.0027

Μελέτη αποκατάστασης μονοπατιού Αγ.
Αρτεμίου

0,00

2.713,22

2.713,22

Μελέτη ύδρευσης Ποισσών
Μελέτη κατασκευής παράκαμψης
Βουρκαριού
Αγορά οικοπέδου για εγκατάσταση
μονάδας κομποστοποίησης και
πράσινου σημείου
Σύστημα χλωρίωσης για το δίκτυο
Ιουλίδας
Προμήθεια εξοπλισμού τοπογραφήσεων
Προγραμματική σύμβαση για την
εκτέλεση εργασιών βελτίωσης
βατότητας οδού Κορησσίας - Ξύλων

10.169,64

8.951,83

19.121,47

10.000,00

-6.800,00

3.200,00

29.000,00

-7.813,79

21.186,21

0,00

14.000,00

14.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

92.400,00

-92.400,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

266.346,47

-80.561,93

179.462,14

25.7413.0016
30.7413.0026
20.7112.0001
25.7131.0012
30.7135.0013
00.6737.0002

1) Ο ΚΑΕ 30.7333.0005 δεν μεταβάλλεται στο σύνολό του γιατί το ποσό των 6.322,40€
προερχόταν από την ΣΑΤΑ του καε 1311 και τώρα χρηματοδοτείται από το χρηματικό
υπόλοιπο ΣΑΤΑ.
6) Ο ΚΑΕ 5122.0002 αφορά στο υπόλοιπο της δωρεάς για την αγορά ασθενοφόρου.
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

15.6473.0003

Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

Εγκεκριμένος
Τελική
Αναμόρφωση
Π/Υ
Διαμόρφωση
30.203,93

-866,09

29.337,84

7) Ο ΚΑΕ 5123.0001 αυξήθηκε κατά 575,41€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής προκειμένου
να απορροφηθεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση
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70.6699.0003

Προμήθεια διαφόρων υλικών για το
πυροσβεστικό κλιμάκιο

1.500,00

575,41

1.575,41

8) Ο ΚΑΕ 5124.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από την δράση «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κέας» και μειώθηκε κατά 5.789,64€.
Η αντίστοιχη μείωση δαπανών θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά στο
Κέντρο Κοινότητας.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
1) ΟΑΕΔ Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους
κοινωφελούς εργασίας.
Κ.Α. Εσόδου.

Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

4319.0002

Επιχορήγηση ασφαλιστικών
εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ

14.050,00

522,30

14.572,30

Κ.Α. Εξόδου.

Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

10.6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού

14.050,00

522,30

14.572,30

2) Εγγραφή πιστώσεων που αφορούν συμπληρωματική κατανομή ΚΑΕ 2018 στον Π/Υ 2019
Με τις υπ΄ αριθμ αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 7ΥΙ9465ΧΘ7-2ΚΨ για
τους ΚΑΠ του Δήμου, και ΑΔΑ: 7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1 για τους ΚΑΠ Σχολείων) δόθηκαν στους
Δήμους συμπληρωματικές πιστώσεις για το έτος 2018.
Με απάντηση του ΥΠΕΣ, (ερώτηση 5 στην ενότητα Π.Υ 2019 της ιστοσελίδας του
υπουργείου) ορίζεται ότι για λόγους τήρησης των δημοσιονομικών στοιχείων του
υποτομέα των ΟΤΑ, η καταχώρηση των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των δήμων
έτους 2019 αναφορικά με συμπληρωματικές κατανομές από ΚΑΠ έτους 2018, να
πραγματοποιηθεί σε ΚΑΕ τρέχοντος έτους και όχι στον KAE 21.
Σύμφωνα με τα παραπάνω εγγράφουμε σε διακριτούς κωδικούς εσόδου τρέχοντος έτους
τις συμπληρωματικές πιστώσεις 2018.
Κ.Α. Εσόδου.

Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0611.0002

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών
αναγκών (συμπλ. κατανομή 2018)

0,00

14.475,18

14.475,18

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος

Αναμόρφωση

Τελική
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Π/Υ

4311.0002

00.6711.0005

ΚΑΠ για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (συμπλ. κατανομή
2018)
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

Διαμόρφωση

0,00

1.860,00

1.860,00

50.380,00

1.860,00

52.240,00

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

35.000,00

-35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

2) Αλλαγή ΚΑΕ εσόδου προς απόδοση σε τρίτους
Κ.Α.Ε.

4142.0007
4319.0003

Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.

Είσπραξη τελών για λογαριασμό
Λιμενικού Ταμείου
Είσπραξη τελών για λογαριασμό
Λιμενικού Ταμείου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
1) Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο
«Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας»
Κ.Α.Ε.

1213.0007

15.7336.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Προγραμματική σύμβαση με την
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το
έργο «Ανακατασκευή γηπέδου
5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας»
Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5
Ιουλίδας

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

35.000,00

-11.624,50

23.375,50

56.699,99

-11.624,50

45.075,49

Με το ΧΕΕΠ 129/2018 πληρώθηκε στον ανάδοχο ποσό 11.624,50€ το οποίο εισπράχθηκε
από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με το ΓΕΕΒ 262/2018. Για τον λόγο αυτό αναμορφώνουμε
ισόποσα τους αντίστοιχους ΚΑΕ.

2) Επιχορήγηση από ΠΔΕ για μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Επιχορήγηση από ΠΔΕ για μελέτη
1322.0003
αποχέτευσης Δήμου Κέας
63.7412.0001 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας

Εγκεκριμένος
Π/Υ

60.000,00
60.000,00

Αναμόρφωση

3.943,11
3.943,11

Τελική
Διαμόρφωση

63.943,11
63.943,11
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Σύμφωνα με την περιπτ. 1.1α της παρ. Α1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 140248/31.12.2018 (ΦΕΚ
Β 5901_2018), «α) Για κάθε έργο και μελέτη του Εθνικού σκέλους που περιλαμβάνεται στις
ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, 0 και 5,το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη
απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2018 + 20% της πίστωσης του έτους 2018 υπό την
προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο
έτος 2018.»
Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ενταγμένη στην 067 και με την απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6484465ΧΙ8-6ΦΓ) εγκρίθηκε η ένταξή της στο ΠΔΕ 2018 με
ποσό 60.000,00€ το οποίο δεν έχει απορροφηθεί.
Εγγράφουμε το σύνολο του ποσού που απομένει για την αποπεράτωση της μελέτης.

3) Κέντρο Κοινότητας
Σύμφωνα με την προέγκριση για το 2019 το αρχικό ποσό που θα δοθεί στον Δήμο είναι
33.688,92€. Επαναλαμβάνουμε τους ΚΑΕ 5124 και 5121 καθώς και τον 81 για να
παρουσιαστεί η ισόποση μείωση εσόδων και δαπανών. Για τον ΚΑΕ 5121 αναφέρουμε
μόνο το ποσό που αφορούσε στα ΠΟΕ τιμολόγια του Κέντρου Κοινότητας.

Κ.Α.Ε.
1328.0007

5124.0002

5121.0001

Κ.Α.Ε.

60.6041.0001
60.6054.0001
60.6422.0001
60.6473.0001

Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την
πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου
Κέας»
Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από το ΕΣΠΑ
(Κέντρο Κοινότητας)
Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
για την κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ
Σύνολο

Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
Κέντρου Κοινότητας
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
Δαπάνες δράσεων Κέντρου

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

34.521,00

-832,08

33.688,92

7.117,92

-5.789,64

1.328,28

3.289,00

-132,84

3.156,16

44.927,92

-6.754,56

38.173,36

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

28.549,00

-6.105,03

22.443,97

7.250,00

-1.619,87

5.630,13

162,00

750,00

912,00

0,00

250,00

250,00
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60.6635.0001
60.8111
60.8115

Κοινότητας
Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας
Κέντρου Κοινότητας
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

0,00

103,18

103,18

3.012,00
277,00

-36,82
-96,02

2.975,18
180,98

39.250,00

-6.754,56

32.495,44

4) Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης
για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»
Σύμφωνα με την απόφαση της 3670 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ: ΩΣΡΓ469ΗΗ7-Ι75) εντάχθηκαν στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων
των Ο.Τ.Α.”(Α΄ Δράση) δύο μελέτες του Δήμου Κέας.

Κ.Α. Εσόδου.

1329.0002

1329.0003

Κ.Α. Εξόδου.

Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.

Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για
την «Επικαιροποίηση και
συμπλήρωση της μελέτης για την
επισκευή Ρεδιαδείου και
υπηρεσίες ωρίμανσης»
Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για
την «Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου»
Σύνολο

Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.

Υπηρεσίες υποστήριξης για την
εκπόνηση της Επικαιροποίησης
30.6112.0026 και συμπλήρωσης της μελέτης για
την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου
Ιουλίδας
Επικαιροποίηση και συμπλήρωση
της μελέτης για την επισκευή του
30.7411.0002
Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού
Ιουλίδας
Μελέτη για την κατασκευή
15.7413.0002
γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

54.560,00

54.560,00

0,00

30.440,00

30.440,00

0,00

85.000,00

85.000,00

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

4.960,00

4.960,00

0,00

49.600,00

49.600,00

0,00

30.440,00

30.440,00

0,00

85.000,00

85.000,00
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15.6112.0007

15.7413.0002

Υπηρεσίες υποστήριξης για την
εκπόνηση της Μελέτης για την
κατασκευή Γηπέδου
Ποδοσφαίρου 11Χ11
Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11

0,00

4.960,00

4.960,00

0,00

1.954,46

1.954,46

Ο ΚΑΕ 15.6112.0007 που αφορά στις υπηρεσίες υποστήριξης για την μελέτη γηπέδου, θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και το ποσό των 1.954,46€ της μελέτης γηπέδου
ποδοσφαίρου θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ (5122).
5) Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

-20.000,00

0,00

Προγραμματική σύμβαση για την
υλοποίηση του έργου «Νέα
64.6737.0001
δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα Αγ. Γεωργίου Κορησσίας»
Μελέτη Νέας Δημοτικής Οδού Αγ.
64.7412.0001
Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου
Κορησσίας

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Τα
έσοδα της υπηρεσίας επαναλαμβάνονται .

Κ.Α.Ε.

3211.0001

3219.0007

5113.0002

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εισπρακτέα υπόλοιπα
από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού
Λοιπά έσοδα από
καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)
Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την

Αρχική
Πίστωση

ΑΥΞΗΣΗ

Τελική
Διαμόρφωσ
η

0,00

5.613,99

5.613,99

11.000,00

-611,11

10.388,89

21.097,55

-21.097,55

0,00
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κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών
(ΚαθαριότηταΗλεκτροφωτισμός)
ΣΥΝΟΛΟ

32.097,55

-16.094,67

16.002,88

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:
Κ.Α.Ε.

20.6011

20.6021

20.6041

20.6051

20.6052

20.6054

20.6112.0001

20.6262.0015

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου
χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού
Τεχνική υποστήριξη
της παρακολούθησης
της λειτουργίας του
ΧΥΤΑ
Συντήρηση και
επισκευή
ηλεκτροφωτισμού

Αρχική
Πίστωση

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τελική
Διαμόρφωση

52.630,00

8.540,00

61.170,00

51.240,00

-17.080,00

34.160,00

66.698,00

8.540,00

75.238,00

8.020,00

2.466,00

10.486,00

14.794,00

-4.932,00

9.862,00

18.817,00

2.466,00

21.283,00

0,00

1.661,60

1.661,60

7.000,00

17.510,00

24.510,00
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20.6263.0003

20.6277.0014

20.6279.0018
20.6414.0001

20.6662.0004

20.6671.0003
20.8111
20.8112
20.8113
20.8116

20.8511.0001

ΔΕΗ 2019
Συντήρηση και
επισκευή
απορριμματοφόρων
(συνεχ 2018)
Μεταφορά
αποκομιδής
απορριμμάτων (δ)
2019
Καθαρισμός οικισμού
Ιουλίδας (δ) 2019
Μεταφορές οχημάτων
για επισκευή (συνεχ
2018)
Προμήθεια
λαμπτήρων για
δημοτικό φωτισμό
Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων
2018-19
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αμοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων
Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές
τρίτων
Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων
Προβλέψεις μη
είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων
καθαριότητας
ΣΥΝΟΛΟ

4.254,00

-459,04

3.794,96

13.510,00

-13.510,00

0,00

9.780,00

-9.780,00

0,00

1.090,00

-111,00

979,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

18.442,00

-2.019,72

16.422,28

7.773,92

-1.972,86

5.801,06

4.960,00

-4.960,00

0,00

1.470,88

-1.470,88

0,00

6.303,62

-4.813,92

1.489,70

0,00

5.613,99

5.613,99

290.783,42

-18.311,83

272.471,59

Τα συνολικά έσοδα και έξοδα της υπηρεσίας όπως διαμορφώνονται μετά την
αναμόρφωση έχουν ως εξής:
Κ.Α.Ε.

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

Συνολικά Έσοδα Υπηρεσίας

366.197,55

-16.094,67

350.102,88

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση
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Συνολικές Δαπάνες Υπηρεσίας

402.817,31

-18.311,83

384.505,48

Οι διαμορφωμένες δαπάνες είναι μεγαλύτερες κατά 34.402,06€. Το ποσοστό απόκλισης
των δαπανών είναι στο αποδεκτό 10% των διαμορφωμένων εσόδων, όπως αναφέρεται
στο έγγραφο 3395/2017 του ΥΠΕΣ.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε
ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου.
Οι κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που
ανήκουν και επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα για να παρουσιαστεί η
ισοσκελισμένη αύξηση των δαπανών υπηρεσίας
Κ.Α.Ε.

3212.0001
3212.0002
3212.0003
3214.0001
3214.0002

5113.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα
τέλη ύδρευσης
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
ύδρευσης
Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά
τέλη ύδρευσης
Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα
τέλη αποχέτευσης
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
αποχέτευσης
Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα
για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (Ύδρευση- Αποχέτευση)
Σύνολο

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αύξηση

Τελική
Διαμόρφωση

155.497,23

-2.636,70

152.860,53

20.032,48

979,15

21.011,63

500,00

226,17

726,17

12.801,88

64,44

12.866,32

7.917,29

989,71

8.907,00

194.065,61

10.716,74

204.782,35

390.814,49

10.339,51

401.154,00

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και
Αποχέτευσης που αναμορφώνονται
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αύξηση

Τελική
Διαμόρφωση

25.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

18.500,00

600,00

19.100,00
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25.6041

25.6051
25.6054
25.6142.0002

25.6211.0001

25.6262.0002

25.6262.0013

25.6262.0029

25.6264.0004
25.6279.0007

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή
ρεύματος για τις εγκαταστάσεις
στο ρέμα Κοκκίνου Οτζιά
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Συντήρηση λοιπών
εγκαταστάσεων
Επισκευή και συντήρηση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης
Συντήρηση και επισκευή
αυτοματισμών αντλιοστασίων
ύδρευσης Ιουλίδας 2019
Συντήρηση και επισκευή
μονάδας αφαλάτωσης (συνεχ
2018)
Καθαρισμός υγρών θαλάμων
αντλιοστασίων αποχέτευσης

34.660,00

6.932,00

41.592,00

2.742,00

708,00

3.450,00

4.874,00

5.566,00

10.440,00

0,00

5.000,00

5.000,00

78.000,00

10.000,00

88.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

5.800,00

8.800,00

3.500,00

7.440,00

10.940,00

2.800,00

92,00

2.892,00

6.400,00

6.200,00

12.600,00

25.6279.0008

Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου
νερού (συνεχ 2018)

5.802,00

200,00

6.002,00

25.6412

Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά

1.000,00

500,00

1.500,00

0,00

600,00

600,00

4.500,00

1.028,48

5.528,48

104.200,00

-29.800,00

74.400,00

0,00

24.800,00

24.800,00

5.290,00

-256,54

5.033,46

25.6422
25.6699.0001
25.7131.0011
25.7131.0013
25.8111

Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων
Προμήθεια αναλωσίμων
ύδρευσης-αποχέτευσης
Προμήθεια συστήματος όσμωσης
για το δίκτυο ύδρευσης Οτζιά
Σύστημα ηλεκτρόλυσης νερού
για το δίκτυο Κορασανού Οτζιά
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
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25.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

7.197,90

-7.197,90

0,00

25.8115

Διάφορα έξοδα

500,00

-500,00

0,00

3.000,00

-2.981,45

18,55

25.013,85

-25.013,85

0,00

129.596,32

-377,23

129.219,09

441.576,07

10.339,51

451.915,58

25.8116
25.8121
25.8511.0001

Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειας παγίων
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
ύδρευσης
Σύνολο

Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 10.339,51€ ισοσκελίστηκε
με ισόποση αύξηση δαπανών.
Ο ΚΑΕ 25.8511.0001 επαναλαμβάνεται εδώ για λόγους παρουσίασης της ισοσκέλισης της
υπηρεσίας.
Από την παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται η ισοσκέλιση της υπηρεσίας ούτε
μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σύμφωνα με την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αναμορφώνουμε τους
παρακάτω ΚΑΕ.
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

ΧΡΗΜ/ΣΗ

25.7412.0006

Μελέτη δικτύου
αποχέτευσης Οτζιά

5.000,00

4.920,00

9.920,00

ΣΑΤΑ 1311

25.7413.0012

Μελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου
"Βελτίωση και
επέκταση δικτύου
ύδρευσης Κορησσίας,
Βουρκαριού, Οτζιά"

1.000,00

2.422,40

3.422,40

ΣΑΤΑ 1311

30.7333.0005

Βελτίωση βατότητας και
απορροών όμβριων
δημοτικής οδοποιίας

74.400,00

-6.322,40

74.400,00

ΣΑΤΑ 1311
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30.7412.0005

ΜΠΕ για την κατασκευή
πεζογέφυρας στις
Ποίσσες

3.150,00

-1.350,00

1.800,00

ΣΑΤΑ 1311

45.7413.0003

Πολεοδομική μελέτη
νέου νεκροταφείου

1.000,00

330,00

1.330,00

ΣΑΤΑ 1311

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ 1311

84.550,00

0,00

90.872,40

Βελτίωση βατότητας
περιηγητικών
διαδρομών μονοπατιών

24.800,00

-24.800,00

0,00

30.7333.0006

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1) Ο ΚΑΕ 30.7333.0005 δεν μεταβάλλεται στο σύνολό του γιατί το ποσό των 6.322,40€ τώρα
χρηματοδοτείται από το χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6111.0002

Αμοιβές συμβολαιογράφων

3.000,00

3.000,00

6.000,00

00.6117.0004

Αμοιβή εκτιμητή ακινήτων
Παροχή υπηρεσίας για την
συμμόρφωση με τα GDPR
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από
την είσπραξη τελών και φόρων
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση τρίτων
Έντυπα τουριστικής προβολής
Δημιουργία οπτικοακουστικού
υλικού τουριστικής προβολής
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό (συνεχ 2018)
Δαπάνη συμμετοχής στην 2η
Ελληνο-Ολλανδικη Έκθεση Φεστιβάλ "Ελλάδα Παντού" στην

1.250,00

-1.250,00

0,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

1.200,00

3.900,00

5.100,00

6.000,00
2.000,00

2.770,00
-1.000,00

8.770,00
1.000,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

1.000,00

612,00

1.612,00

5.800,00

-5.800,00

0,00

00.6117.0005
00.6151
00.6423
00.6431.0002
00.6431.0003
00.6432.0001

00.6432.0006
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Ολλανδία

00.6432.0007

00.6433.0001

Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση
στην Σμύρνη Τουρκίας
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

-1.000,00

2.000,00

500,00

2.650,00

3.150,00

00.6433.0004

Προμήθεια λευκώματος Δήμου
Κέας
Έκδοση μελέτης της
αρχιτεκτονικής σχολής για τις
καθοικιές και καθέντρες της Κέας

4.000,00

-4.000,00

0,00

00.6443.0002

Δαπάνη εορτής Αγ. Χαραλάμπους

2.300,00

-770,00

1.530,00

00.6443.0004

Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Τριάδας

1.000,00

1.000,00

2.000,00

00.6443.0011

Δαπάνη εορτασμού 25ης Μαρτίου

2.000,00

-2.000,00

0,00

00.6453.0001

Ετήσια συνδρομή για τις Γαλάζιες
Σημαίες

1.300,00

-440,00

860,00

00.6453.0003

Συνδρομή στην ένωση σφαγείων
Ελλάδος

0,00

100,00

100,00

00.6495.0001

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

2.500,00

1.500,00

4.000,00

00.6495.0002

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

500,00

2.540,00

3.040,00

3.000,00

-2.000,00

1.000,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

200.700,00

17.945,00

218.645,00

46.152,00

3.545,00

49.697,00

00.6433.0002

00.6736.0001

00.6738.0003

10.6011

10.6051

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματεία
Έκτακτη επιχορήγηση της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Κέας
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
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10.6261.0003

Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων (συνεχ 2018)

670,00

40,00

710,00

10.6699

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

1.000,00

1.000,00

2.000,00

15.6232.0002

Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση
ιατρών

1.800,00

-1.800,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

15.6232.0003

850,00

50,00

900,00

15.6262.0009
15.6471.0002

Μίσθωση κτιρίου Κορησσίας
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων δημοτικών
κτιρίων (συνεχ 2018)
Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
γηπέδων (συνεχ 2018)
Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις

600,00
12.000,00

50,00
-10.000,00

650,00
2.000,00

15.6471.0006

Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή
για την Καρθαία»

7.800,00

5.000,00

12.800,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

9.525,00

9.525,00

8.200,00

1.200,00

9.400,00

7.440,00

-7.440,00

0,00

15.800,00

3.420,00

19.220,00

9.000,00

-9.000,00

0,00

30.6231.0001

Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης
έργων της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου 2019-20
Μίσθωμα χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων

3.200,00

1.000,00

4.200,00

30.6261.0002

Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων

1.500,00

-1.500,00

0,00

30.6261.0003

Αντικατάσταση κουφωμάτων
δημοτικών κτιρίων

2.000,00

-2.000,00

0,00

15.6261.0008

15.6471.0008
15.6471.0009
15.6472

30.6112.0018

30.6112.0019

30.6112.0025

Ετήσια σύναξη πνευστών
Κυκλάδων
Δαπάνη συναυλίας στην Κόκκα
Βουρκαριού
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την ωρίμανση δράσεων του
Δήμο Κέας στο πλαίσιο του νέου
ΕΣΠΑ 2014-20 (συνεχ 2018)
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης
έργων της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου (συνεχ 2018)
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30.6262.0008

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίου) (συνεχ 2018)

30.6262.0016

Αποκατάσταση μονοπατιών

30.6263.0002

30.6263.0006
30.6264.0002

30.6264.0005
30.6279.0002
30.6322

Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2018)
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών μεταφορικών μέσων
2019-20
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων (συνεχ 2018)
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών λοιπών μηχανημάτων
2019-20
Απομάκρυνση φερτών υλών από
παραλίες με μηχανικά μέσα
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων

60,00

10,00

70,00

0,00

24.800,00

24.800,00

3.059,00

-308,90

2.750,10

100,00

350,00

450,00

5.640,00

-447,60

5.192,40

100,00

150,00

250,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

1.500,00

105,00

1.605,00

1.190,00

-122,00

1.068,00

800,00

-79,10

720,90

0,00

3.000,00

3.000,00

30.6414.0002

Μεταφορά φορτηγών προς
επισκευή (συνεχ 2018)
Μεταφορά μηχανημάτων έργων
προς επισκευή (συνεχ 2018)

30.6661.0001

Υλικά συντήρησης και επισκευής
κτιρίων

30.6661.0002

Προμήθεια χρωμάτων

3.000,00

-1.000,00

2.000,00

30.6661.0003

Προμήθεια ξυλείας κτιρίων

2.500,00

-2.500,00

0,00

30.6662.0001

Υλικά συντήρησης και επισκευής
οδικού δικτύου

2.000,00

1.000,00

3.000,00

6.624,79

9.400,00

16.024,79

14.900,00

6.000,00

20.900,00

5.028,00

-551,30

4.476,70

500,00

2.540,00

3.040,00

30.6414.0001

30.6671.0002

Προμήθεια οικοδομικών υλικών
(συνεχ 2018)
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
2019-20
Ανταλλακτικά φορτηγών ημιφορτηγών (συνεχ 2018)

30.6671.0006

Προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων 2019-20

30.6662.0009
30.6662.0012
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30.6672.0002

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων (συνεχ 2018)

30.6672.0005

12.020,00

-3.394,00

8.626,00

Προμήθεια ελαστικών λοιπών
μηχανημάτων 2019-20

120,00

1.430,00

1.550,00

30.6699

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

500,00

1.500,00

2.000,00

30.7135.0001

Λοιπός εξοπλισμός

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

17.945,00

-17.945,00

0,00

3.545,00

-3.545,00

0,00

0,00

1.240,00

1.240,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

600,00

100,00

700,00

1.650,00

250,00

1.900,00

2.460,00

-619,40

1.840,60

100,00

200,00

300,00

70.6263.0007

Προμήθεια ειδών οδικής
σήμανσης
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Επιμόρφωση για το
αναθεωρημένο σύστημα υγιεινής
και ασφάλειας τροφίμων (HACCP)
για το δημοτικό σφαγείο
Εργασίες επιμέτρησης για τη
δημιουργία συστήματος wi-fi
στους οικισμούς του Δήμου Κέας
Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίου σφαγείου (συνεχ 2018)
Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας
- Βουρκαριού (συνεχ 2018)
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ
2018)
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης
2019-20

70.6264.0007

Επισκευή και συντήρηση λοιπών
μηχανημάτων σφαγείου

7.000,00

9.250,00

16.250,00

70.6279.0014

Μυοκτονία και απεντόμωση
δημοτικού σφαγείου (συνεχ 2018)

4.312,00

400,00

4.712,00

30.7135.0003

35.6011

35.6051

70.6073.0001

70.6117.0002

70.6261.0005

70.6262.0010

70.6263.0004
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70.6279.0019

Καθαρισμός και επίβλεψη νέων
σφαγείων 2019-20

70.6279.0023

11.990,00

-11.990,00

0,00

Μυοκτονία και απεντόμωση
σφαγείου 2019-20

0,00

100,00

100,00

70.6279.0024

Επίβλεψη σφαγείων 2019-20

0,00

11.990,00

11.990,00

70.6414.0001

Μεταφορά εγκαταλελειμμένων
οχημάτων και σκαφών

0,00

4.000,00

4.000,00

70.6414.0004

Μεταφορά οχημάτων προς
επισκευή (συνεχ 2018)

1.190,00

-122,00

1.068,00

70.6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού

0,00

500,00

500,00

70.6671.0003

Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων (συνεχ 2018)

8.590,00

835,10

9.425,10

70.6671.0006

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
πυρόσβεσης 2019-20

120,00

2.140,00

2.260,00

70.6699.0001

Προμήθεια αναλωσίμων
σφαγείου

3.000,00

1.000,00

4.000,00

1.500,00

2.000,00

3.500,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

70.7131.0004

70.7134.0001

Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός σφαγείων
Εγκατάσταση συστήματος
τηλεπαρακολούθησης λειτουργίας
ΒΙΟΚΑ σφαγείων
ΣΥΝΟΛΟ

257.853,79

22.522,80

280.376,59
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ΑΠΟΘΕΜ
Αρχικό Αποθεματικό
Αύξηση Εσόδων (+)
Μείωση Εσόδων (-)
Αύξηση Δαπανών (-)
Μείωση Δαπανών (+)

7.122,54
14.475,18
131.764,39
49.548,21
163.566,35

Τελικό Αποθεματικό 3.851,47
Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης
Οι κ.κ. Μουζάκης, και Τζουβάρας δηλώνουνΠΑΡΩΝ.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμού του
Δήμου Κέας έτους 2019
4.Την
ανάγκη
αναμόρφωσης
του
Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019
5.Την εισήγηση του
Αντιδημάρχου και την
υπ’αριθμ
49/2019
απόφαση
της
Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την α’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2019 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 89/2019
Θέμα 3ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2019.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφασή της, την εκτέλεση του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (α΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση
της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου:
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«Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία
υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των
προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες
που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την
έκθεση εκτέλεσης του Α΄ τριμήνου 2019.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου,
που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν
εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το
τέλος της χρήσης.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την
Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το Δημοτικό
Συμβούλιο, καλείται να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να
προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής
ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα
αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το Α΄ τρίμηνο 2019.
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι
συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες με τα
προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος
του τέταρτου τριμήνου :
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους
2019.
2. Πίνακας 2 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους
2019.
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας
στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης
των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα»
και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία
υπολογισμού απόκλισης των εσόδων.
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Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι
και ο απολογισμός του Α΄ τριμήνου.
Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης
%

1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)+
(1325)+ (1327) + (1215)

223.126,18

211.995,70

-11.130,48

-4,98

2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1216)+ (1321) +
(1322) + (1328)- (8262)+
(1217) + (1323)+ (1324)

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04) +
(05)+ (07) + (11)+ (14) +
(15) + (16) + (1213) + (1219)
+ (1326)+ (1329)

55.010,73

67.794,08

12.783,35

23,23

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών
ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται για πρώτη
φορά

63.591,92

71.101,36

7.509,44

11,80

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα (85) _Προβλέψεις μη
είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

12.750,00

44.488,49

31.738,49

248,92

5. Λοιπά Έσοδα

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

63.951,77

77.227,19

13.275,42

20,75

418.430,60

487.606,82

69.176,22

16,53

Σύνολο Εσόδων
(Α1)
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Ταμειακά διαθέσιμα κατά
την 31.12 2018

6. Διαθέσιμα

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

1.478.395,95

1.365.284,80

-113.111,15

-7,65

1.896.826,55

1.852.891,62

-43.934,93

-2,32

Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται οι εισπράξεις των εσόδων κατά το Α τρίμηνο, οι
οποίες ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο κατά 69.176,22€. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν
τα ταμειακά διαθέσιμα κατά το κλείσιμο της χρήσης 2018 και υπολείπονται των αρχικά
εκτιμηθέντων κατά 113.111,15€. Η απόκλιση αυτή θα τακτοποιηθεί με την πρώτη
αναμόρφωση προϋπολογισμού και στόχων, κατά την οποία, θα μειωθούν ισόποσα η
εγγραφή του χρηματικού υπολοίπου και αντίστοιχες δαπάνες.
Η συνολική απόκλιση των εσόδων από τον στόχο ανέρχεται σε 43.934,93€ και ποσοστό 2,32% και είναι εντός των αποδεκτών ορίων του -10% που θέτει το Υπουργείο.
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων,
όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
Ποσοστό
Στόχος
Απολογισμός
Απόκλιση
Απόκλισης
%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
55.011,00
67.794,08
12.783,08
23,23
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
63.592,00
71.101,36
7.509,36
11,80
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
12.750,00
44.488,49
31.738,49
248,92
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ
131.353,00
183.383,93
52.030,93
39,61
Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων. Οι
εισπράξεις κατά το Α τρίμηνο είναι κατά 52.030,93€ περισσότερες από τον αρχικό στόχο σε
ποσοστό 39,61%.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού
επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των
αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του Α΄ τριμήνου.
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Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ

Στόχος

Απολογισμς

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλιση
ς

1. Κόστος
προσωπικού

(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού +
(8111) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
(ΠΟΕ)

170.007,00

174.413,22

4.406,22

2,59

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης (60) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

209.485,00

91.966,25

-117.518,75

-56,09

3. Δαπάνες
για επενδύσεις

(+) (7) _Επενδύσεις

341.409,00

1.614,40

-339.794,60

-99,52

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

64.419,00

34.375,17

-30.043,83

-46,63
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5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων

(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων - (8262)
_Επιστροφή
χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης
ΠΔΕ

Σύνολο
Εξόδων (Β1)

78.869,00

69.989,18

-8.879,82

-11,25

864.189,00

372.358,22

-491.830,78

-56,91

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται
σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση
με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).
Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση των
δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2018
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης
των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574. Ως στόχος,
εξακολουθεί να τίθεται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12 του
προηγούμενου έτους

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)

Στόχος
170.000,00

Απολογισμός
145.955,89

Απόκλιση
-24.044,11

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του Α τριμήνου είναι περίπου 14%
μικρότερες από τις αρχικά υπολογιζόμενες.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Με την ΚΥΑ 34574 εισάγονται στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο
νέες έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των
στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική
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διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την
απόκλιση από τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά
του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ
στην §3ε ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των
αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου
των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του
οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό
πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος / στόχο
συνολικών εσόδων)».
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού
Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Α΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Σύνολο εσόδων (Α1)
6. Διαθέσιμα
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
418.431,00
1.478.396,00
1.896.827,00

Απολογισμός
487.606,82
1.365.284,80
1.852.891,62

Απόκλιση
69.175,82
-113.111,20
-43.935,38

Σύνολο Εξόδων (Β1)

864.189,00

372.358,22

-491.830,78

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

1.032.638,00

1.480.533,40

447.895,40

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

170.000,00

145.955,89

-24.044,11

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

862.638,00

1.334.577,51

471.939,51

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

24,88%

Η διαφορά εσόδων – εξόδων διαμορφώνει την απόκλιση του Ταμειακού
Αποτελέσματος σε 1.480.533,40€, και η απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος
έναντι του στόχου είναι θετική ύψους 471.939,51€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.480.533,40€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις
απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 145.955,89€ και να χρηματοδοτήσουν
περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική,
ποσοστού 24,88%.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ
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Με τη ΚΥΑ 34574 εισάγεται επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της
απόκλισης να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που
μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος.
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού
ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του
αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών
εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».
Στο εξεταζόμενο Α τρίμηνο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναμόρφωση
προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπολογιστεί συντελεστής
απόκλισης αναμορφωμένου προϋπολογισμού.-

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τους
πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Οι κ.κ. Μουζάκης,και Τζουβάρας, δηλώνουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
απόφαση 88/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες
στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το α’ τρίμηνο του
έτους 2019, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 90/2019

Θέμα 4ο: Έλεγχος ταμειακού απολογισμού έτους 2018 και έγκριση σχετικής έκθεσης.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Στέφανο Βρεττό, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.51/2019
απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή έλεγξε τον απολογισμό έτους 2018 και συνέταξε
σχετική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3345/2005
(Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26, όπως και
το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν.
3852/2010.
Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων
εισπράξεως και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα
νόμιμα δικαιολογητικά βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν
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κατά το Οικ.Έτος 2018 να παρουσιάζουν την εξής μορφή :
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.699.466,57

Έξοδα χρήσης
2.808.218,53

Έκτακτα
830.019,26

Αποθεματικό
1.365.284,80

Χρηματικό Υπόλοιπο
1.644.017,50
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
4.173.503,33

4.173.503,33

Το ποσό των 1.365.284,80€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση Οικ. Έτους 2019.
Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία
ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Οικονομικού Έτους 2018 του
Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν.3202/2003 άρθρο
26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176
παρ. 1β του Ν. 3852/2010.
Οι κ.κ. Μουζάκηςκαι Τζουβάρας δηλώνουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν.
3202/2003 άρθρο 26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς
και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ)
Ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του
Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων
και αποδέχεται τον έλεγχο του ταμειακού απολογισμού έτους 2018 του Δήμου Κέας, που
διενήργησε η Οικονομική Επιτροπή και αποδέχεται τη σχετικά συνταχθείσα έκθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 91/2019
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στους μικρούς
ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στ. Βρεττό ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
1. Την υπ’ αριθμ. 26816/10 Απριλίου 2019 (ΑΔΑ: 9ΟΓΑ465ΧΘ7-Σ9Γ) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η επιχορήγηση σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς
Δήμους από έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την κάλυψη είτε λειτουργικών
τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.
2. Με την υπ’ αριθμ. 40289/12-4-2019 χρηματική εντολή του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων αποδόθηκε στο Δήμο μας ποσό 192.200,00€. Το καθαρό ποσό της επιχορήγησης
ανέρχεται στα 191.911,70€ μετά την αφαίρεση της προμήθειας υπέρ Τ.Π.Δ. ποσού 288,30€.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί στον Κ.Α. εσόδου 1211.0004
«Επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων» του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2019.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
χρηματική εντολή του Τ.Π.Δ., την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. και την εισήγηση του
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 192.200,00 που κατανεμήθηκε στο Δήμο
μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 26816/2019 απόφασης του Υπουργείου Εστερικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 92/2019

Θέμα 6ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Πρόεδρος Σχ.Επ. κα Ελ.Μορφωνιού]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΕΣΕ Α΄θμιας, κα Ελευθερία
Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
«Σύμφωνα με την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) το
Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε σχολικής επιτροπής, με βάση το βιβλίο εσόδων – εξόδων
και τον απολογιστικό πίνακα, προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής
διαχειρίσεως του έτους που έληξε και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία
λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής (9/2019), μαζί με όλα
τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς έλεγχο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού
έχει προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση της οικείας ΔΕΠ (αρ. απόφαση: 5/2019).
O οικονομικός απολογισμός του έτους 2018 της εν λόγω Επιτροπής, έχει συνοπτικά ως
εξής:
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ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018

Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 01/01-31/12/2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
Υπόλοιπο προηγ. Έτους
16.935,20 € Προμήθεια γραφικής ύλης
Εσοδα από επιχορηγήσεις -Δήμος Κέας
55.182,65 € Υλικά Καθαριότητας
Έσοδα από ΙΝΕΔΙΒΙΜ
17.424,17 € Αμοιβή Καθαρίστριας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
69,89 € Θέρμανση
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
700,00 € φωτισμός-Υδρευση - Τηλεφωνικά
Συντηρήσεις - επισκευές
Λοιπές Δαπάνες
Αμοιβές Τρίτων
Εισφόρα Σχολ.Επιτροπής στο ΙΚΑ
Αγορές Παγίων
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Έξοδα 2016 Πληρωμένα στο 2017

Σύνολο Εσόδων

90.311,91 €

Σύνολο Εξόδων
Καταθέσεις
Μετρητά
Σύνολο

ΠΟΣΑ
8.711,68 €
1.180,80 €
15.748,05 €
13.730,57 €
6.571,80 €
5.596,72 €
5.028,51 €
800,00 €
4.496,56 €
3.168,00 €
10,47 €
5.020,25 €
70.063,41 €
16.028,27 €
4.220,23 €
90.311,91 €

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2018
της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991)
2. Την υπ’ αριθμ. 9- 05/04/2019 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κέας,
3. Την υπ’ αριθμ. 5/2019 θετική γνωμοδότηση της οικείας Δ.Ε.Π.
3. Όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά που προσκόμισε η Πρόεδρος της ανωτέρω
Σχολικής Επιτροπής
4. Την εισήγηση της Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 93/2019
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Θέμα 7ο :Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Πρόεδρος Σχ.Επ. κα Μ.
Ξυδοπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΕΣΕ Β΄θμιας, κα Μαρία
Ξυδοπούλου, η οποία εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
«Σύμφωνα με την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) το
Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε σχολικής επιτροπής, με βάση το βιβλίο εσόδων – εξόδων
και τον απολογιστικό πίνακα, προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων τη οικονομικής
διαχειρίσεως του έτους που έληξε και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία
λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής (9/2019), μαζί με
όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς έλεγχο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο,
αφού έχει προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση της οικείας ΔΕΠ (αρ. απόφαση: 6/2019).

Ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2018 της εν λόγω Επιτροπής, έχει
συνοπτικά ως εξής:
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2018

Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 01/01/2018-31/12/2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
Υπόλοιπο προηγ. Έτους
44.191,34 € Προμήθεια γραφικής ύλης
Έσοδα από επιχορηγήσεις Δήμος Κέας
49.594,57 € Υλικά Καθαριότητας
Αμοιβή Μισθοδοσίας - ΙΚΑ &
Έσοδα από κυλικείο
921,10 € ΦΜΥ
16.774,93
Έσοδα από ΙΝΕΔΙΒΙΜ
€
Θέρμανση
Φωτισμός Υδρευση
Λοιπά έσοδα
113,25 € Τηλεποικωνίες
Εσοδα Πιστωτικων Τόκων
273,06 € Συντηρήσεις - επισκευές
Λοιπές
Δαπάνες
Αμοιβές
Τρίτων
Αγορές Παγίων
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Έξοδα έτους 2017 πληρωμένα το
έτος 2018
ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
Σύνολο Εξόδων
Υπόλοιπο Τραπεζών
31/12/2018

ΠΟΣΑ
2.584,61 €
2.120,89 €
15.357,03 €
5.639,83 €
9.128,61 €
10.307,65 €
2.655,59 €
700,00 €
3.605,54 €
40,95 €
1.891,36 €
632,00 €
54.664,06 €
56.862,87 €
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Σύνολο Εσόδων

111.868,25 €

Μετρητά
Σύνολο

341,32 €
111.868,25 €

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους
2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991)
2. Την υπ’ αριθμ. 9/2019 στις 09/04/2019 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας,
3. Την υπ’ αριθμ. 6/2019 θετική γνωμοδότηση της οικείας Δ.Ε.Π.
4. Όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά που προσκόμισε η Πρόεδρος της ανωτέρω
Σχολικής Επιτροπής
5. Την εισήγηση της Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 94/2019
Θέμα 8ο: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’
θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.». [Πρόεδρος ΔΕΠ. κα
Ελ.Μορφωνιού]

1.
2.
3.
4.

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΔΕΠ, κα Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία
εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 73 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε.
Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας
Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο
καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Α’θμιας Εκπαίδευσης,
Την υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει και
εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και
Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της «Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται να καλυφθεί,
παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές
επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους,
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής ύψους 20.000,00€ από
τον Κ.Α. 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κέας για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Α’Ε.Σ.Ε.
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Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω και της εισήγηση της κας Μορφωνιού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατανομή ύψους 20.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0001 «Επιχορήγηση
σε Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2019 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών
μονάδων της Α’ Ε.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 95/2019
Θέμα 9ο: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’
θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.». [Πρόεδρος ΔΕΠ. κα
Ελ.Μορφωνιού]
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΔΕΠ, κα Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία
εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
 Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε.
Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας
 Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο
καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Β’θμιας
Εκπαίδευσης,
 Την υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει και
εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και
 Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της
«Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται
να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές
κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους,
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής ύψους 30.000,00€ από
τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κέας για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Β’ Ε.Σ.Ε.
Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση της κας Μορφωνιού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατανομή ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση
σε Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού
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έτους 2019 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών
μονάδων της Β΄ Ε.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 96/2019
Θέμα 10ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβίας καθαριότητας ΧΛΖ έτους
2019-2020 από το Δήμο Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Αντιδήμαρχο, κ. Στ.Βρεττός, ο οποίος εισηγούμενος το
10 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι.:
ο

“-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 εργολαβική σύμβαση για την καθαριότητα
& την συντήρηση των εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας –
Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου.
Ο Δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό ταμείο Σύρου και
βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Ο Δήμος, με απόφαση Δ.Σ που πάρθηκε την 4η Απρίλιου 2019 (αρ.75/2019), ενέκρινε
την ανάγκη εκτέλεσης των εργολαβιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συλλογής,
μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών βάσει των
εγκεκριμένων μελετών και των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία διαδικασιών για την
ανάδειξη μειοδότη βάσει προσφερόμενης τιμής, για κάθε περίπτωση:
Α/Α

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

«Μεταφορά
Αποκομιδής Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως 30
Απορριμμάτων από τον οικισμό
Οκτωβρίου 2019
Ιουλίδας του Δήμου Κέας»

2

«Καθαρισμός
Κέας»

Οικισμού

Ιουλίδας

01/07/2019-30/09/2019
(3 μήνες)
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3

«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων»

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και για ένα
(1) έτος

4

«Καθαρισμός Παραλιών»

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έως 07
Οκτωβρίου 2019

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 και την ανάγκη
εκτέλεσης της εργολαβίας Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-
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Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου βάσει εγκεκριμένης μελέτης και των προβλεπόμενων από την
Νομοθεσία διαδικασιών για την ανάδειξη μειοδότη βάσει προσφερόμενης τιμής, για κάθε
περίπτωση:
Α/Α
1

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

«Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και για 1 έτος
ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου»

παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με :
α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραπάνω εργολαβίας καθαριότητας με ιδία μέσα του
Δήμου,
β) τον καθορισμό του αντικειμένου, των περιοχών και της διάρκειας της παραπάνω εργολαβίας
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.
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 ΟΜΟΦΩΝΑ
α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραπάνω εργολαβίας καθαριότητας με ιδία μέσα του
Δήμου,
β) εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σύναψη εργολαβίας
καθαριότητας από το Δήμο Κέας.
Α/Α
1

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

«Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και για 1 έτος
ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 97/2019

Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
Κων.Θώδος]
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 11ο 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 12/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης βατότητας
ρεμάτων & χωματόδρομων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 430/2017 απόφαση Δημάρχου, από
την εταιρεία Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 00,00 €.
2. Το από 19/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κέας έτους 2018-2019, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 120/2018 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία IRIS CLEAN OE ΜΑΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 6.457,35 €.
3. Το από 15/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία συμβούλου για την ωρίμανση δράσεων του Δήμου Κέας στο πλαίσιο του νέου
ΕΣΠΑ 2014-2020 για τα έτη 2018-2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83/2018 απόφαση
Δημάρχου, από τον κ. Ευάγγελο Δημούτση (Ελληνικές Λύσεις Αειφορίας), έναντι
συνολικού ποσού 00,00 €.
4. Το από 18/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 174/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον κ. Αλέξιο Αγγελόπουλο, έναντι συνολικού
ποσού 3.730,00 €.
5. Το από 20/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων
ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 165/2019 απόφαση Δημάρχου, από
τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργίου, έναντι συνολικού ποσού 1.577,28 €.
6. Το από 17/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επισκευής και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου Κέας για το έτος
2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 128/2019 απόφαση Δημάρχου, από τον κ. Γεώργιο
Μακρή, έναντι συνολικού ποσού 6.991,29 €.
7. Το από 15/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία επισκευής ηλεκτρικής πόρτας του δημοτικού σφαγείου Κέας, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 137/2019 απόφαση Δημάρχου, από τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργίου, έναντι
συνολικού ποσού 620,00 €.
8. Το από 18/03/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία κάλυψης δαπανών μετακίνησης τρίτων στο πλαίσιο λειτουργίας του Μουσικού Εργαστηρίου
Κέας, για τον μήνα Μάρτιο 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 118/2019 απόφαση Δημάρχου, από
το Ναυτικό Πρακτορείο ΟΣΤΡΙΑ – Μαριάννα Μορφοβασίλη, έναντι συνολικού ποσού 73,20 €.
9. Το από 04/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
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εργασία τεχνικού ασφαλείας δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 173/2018
απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΕ,
έναντι συνολικού ποσού 434,00€.
10. Το από 01/04/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Μαρτίου 2019, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 130/2019 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 76,90 €.
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: 98/2019

Θέμα 12ο: 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: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στ.Βρεττό ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. το συνημμένο
σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας».
Με την υπ’αρίθμ.πρωτ. (0)5473_19/11.01.2019 Ανακοίνωση του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση ένταξης της “Επικαιροποίηση
και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας
Κέας”, ποσού 49.600,00 €, του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα “Επιχορηγηση μελετών
Ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”. Ο Δήμος Κέας με την υπ΄αρίθμ. 134/2018
(ΑΔΑ: 6ΝΩΗΩΕΔ-Υ4Β) Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε τη συμμετοχή του στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Τ.Π. & Δανείων και αποδέχτηκε τις υποχρεώσεις και τους
όρους του προγράμματος. Σε αυτή την απόφαση ο προϋπολογισμός της μελέτης εκτιμήθηκε
στα 49.600,00 €, ποσό το οποίο θα επιχορηγούνταν εξολοκλήρου από το πρόγραμμα του
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Τ.Π. & Δανείων. Στη συνέχεια , με την υπ’αριθμ. 27/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΗ3ΩΕΔ-ΧΕΑ)
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Κέας προσχώρησε στους “όρους και συμφωνίες
της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού” με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στο
πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος.
Στη συνέχεια λάβαμε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. το υπ’αρίθμ. 1505/06.02.2019 έγγραφό
τους, με το οποίο καλούν μικρούς Δήμους, που δεν έχουν την αναγκαία επάρκεια για να
διεξάγουν τη διαδικασία ανάθεσης μελετών μέσω δημόσιας σύμβασης, να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
Ο Δήμος Κέας με το υπ’αρίθμ.πρωτ. 511/21.03.2019 έγγραφο προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και το σχέδιο αυτής
παραθέτεται στη συνέχεια. Κατα τη διάρκεια της προεκτίμησης αμοιβής όλων των σταδίων
της μελέτης, καθώς και των υποστηρικτικών μελετών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στα 41.859,26 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 51.905,48 € συμπ.
ΦΠΑ. Κατα συνέπεια το ποσό που θα πρέπει να διαθέσει ο Δήμος Κέας από ίδιους πόρους
αναπροσαρμόζεται στα 2.305,48 € (αντί για 0,00 € που αναφερόταν στην υπ΄αρίθμ.
134/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΩΗΩΕΔ-Υ4Β) Δημοτικού Συμβουλίου). Συγκεκριμένα προβλέπεται η
δημιουργία ΚΑ για το οικ. Έτος 2019, ποσό από Παρακαταθηκών και Δανείων 49.600,00 €
και ποσό 2.305,48 € θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 από ίδιους
πόρους.
Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, που με βάση το άρθρο 205
του ν.3852/2010 υποστηρίζει το Δήμο Κέας, ενημέρωσε με το υπ’ πρωτ. Π.Ν.Α
43597/1154/18.04.2019 έγγραφό της οτι αδυνατεί να εκπονήσει την “Επικαιροποίηση και
συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας
Κέας”.
Ο Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός, θέτει υπόψιν των συμβούλων το σχέδιο της
Προγραμματικής.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση και
να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης 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 «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την
επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας Κέας», σχέδιο της οποίας
ακολουθεί:
“ΑΔΑ: ………………………
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(Άρθρο 100 Ν. 3852/2010)
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Στην Αθήνα, σήμερα …/…/2019 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Κέας, που εδρεύει στα Κέα και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Γιάννη Ευαγγέλου,
Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.1(στ) του ν.3852/2010 (1ος συμβαλλόμενος - κύριος της
τεχνικής μελέτης).
2. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. που εδρεύει στην
Αθήνα, στην οδό Μυλλέρου 73-77 και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον Γκοτσόπουλο Θεόδωρο,
Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την από 08/03/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. (2ος συμβαλλόμενος)
λαμβάνοντας υπόψη :
1) τις διατάξεις των άρθρων 100, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιες
Συμβάσεις και ειδικά των άρθρων 12 και 44 .
3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Κέας να υποστηριχθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την
διαδικασία σύναψης, εποπτείας, και επίβλεψης της δημόσιας σύμβασης της τεχνικής μελέτης, όπως αυτή
ορίζεται στο Προοίμιο.
4) Την αριθμ. ……../2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
5) Την αριθμ. ……../2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με την οποία εγκρίνεται
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κέας.
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για να προετοιμάσει τα τεύχη
δημοπράτησης να διεξάγει την διαδικασία σύναψης και να επιβλέψει την εκτέλεση της δημόσιας
σύμβασης της παρακάτω μελέτης. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις διαδικασία
σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης της δημόσιας σύμβασης της τεχνικής μελέτης : ‘Επισκευή Ρεδιαδείου
κτιρίου στον οικισμό Ιουλίδας.’
Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (έγγραφο με αρ. πρωτ. 511/ 21.03.2019) η
οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο
Κέας στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας,
επίβλεψης και παραλαβής της δημόσιας σύμβασης της εν λόγω τεχνικής μελέτης, αναλαμβάνοντας
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής.
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Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
του Δήμου, ως αναθέτουσας αρχής, προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με σκοπό της διεξαγωγή της διαδικασίας:
σύνταξης τευχών δημοπράτησης
ανάθεσης
επίβλεψης και παραλαβής του αντικειμένου
της τεχνικής μελέτης με τίτλο: ‘Επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου στον οικισμό Ιουλίδας’.
Η ανωτέρω τεχνική μελέτη περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Επικαιροποίηση Μελετών Εφαρμογής (με παράλειψη οριστικής μελέτης και προμελέτης)
Αρχιτεκτονική μελέτη
Στατική μελέτη
Η/Μ μελέτη
Ενεργητικής πυροπροστασίας
ΣΑΥ-ΦΑΥ
Τεύχη Δημοπράτησης
Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
Καθώς και τις παρακάτω απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες:
Επικαιροποίηση αρχιτεκτονικής αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης.
Ενημέρωση καταγραφής παθογένειας και αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υλικών
Η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης, καθώς και των υποστηρικτικών μελετών,
ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 41.859,26 πλέον ΦΠΑ 24%, το οποίο και πρόκειται να
οριστικοποιηθεί στα τεύχη δημοπράτησης.
Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος είναι ο κύριος της τεχνικής μελέτης και έχει την οικονομική διαχείριση της δημόσιας
σύμβασης και αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση αυτής εγγράφοντας στον προϋπολογισμό του τις
αντίστοιχες πιστώσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 49, παράγραφος ζ του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση
του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η κοινοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της αντίστοιχης
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής . Ως χρηματοδότης

της δημόσιας
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σύμβασης, ο Δήμος έχει υποχρέωση της έκδοσης των ενταλμάτων με τα οποία θα γίνεται η τμηματική
καταβολή της αμοιβής των μελετητών, βάσει των πιστοποιήσεων που θα εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Ο Δήμος είναι ο κύριος του έργου και αναλαμβάνει να λάβει όλες τις εκ του νόμου αναγκαίες
αποφάσεις για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων (έκδοση οικοδομικής άδειας και έγκριση από το
ΥΠΠΟ). Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα 1), επιφορτισμένα με την υποχρέωση της
συνεργασίας με τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. είναι αναθέτουσα αρχή. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της αναθέτουσας
αρχής είναι:
Προϊσταμένη αρχή: το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: το αυτοτελές τμήμα υποστήριξης τεχνικών μελετών Ο.Τ.Α.
Τεχνικό Συμβούλιο: το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (π.δ. 7/2013, ΦΕΚ
Α΄26), στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ως αναθέτουσα αρχή, έχει την ευθύνη:

5. της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης,
6. της ανάθεσης της μελέτης, με την πλέον πρόσφορη και νόμιμη διαδικασία,
7. την επίβλεψη όλων των σταδίων της κύριας μελέτης και των τυχών υποστηρικτικών μελετών,
8. την έγκριση και παραλαβή του συνόλου των μελετών
Προς τούτο η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ν. 4412/2016. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέσω «Δελτίου ενεργειών», με την
επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 της παρούσης.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική
παραλαβή της τεχνικής μελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 1 και της παράδοσής της στον Δήμο. Η
διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει ενδεικτικά στους εννέα μήνες (9) μήνες από την σύναψή της, σύμφωνα
με το συνημμένο, στο (παράρτημα 2), χρονοδιάγραμμα.
Άρθρο 4
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης με τις αποφάσεις των
συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, η οποία αποτελείται από
έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του.
Εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην Επιτροπή παρακολούθησης έχει οριστεί ο …….…..και αναπληρωτής
του ο ………………….…, σύμφωνα με την με αριθμό …………..….απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Εκπρόσωπος του Δήμου Κέας στην Επιτροπή παρακολούθησης έχει οριστεί ο ……………………..και
αναπληρωτής του ο ……………………, σύμφωνα με την με αριθμό ………………..….απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.. Η Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της,
προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σκοπός της Επιτροπής παρακολούθησης ειδικότερα είναι:

1. Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή
των όρων της σύμβασης.

2. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.
3. Η παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης με την τήρηση σχετικού δελτίου
ενεργειών.
Το αυτοτελές τμήμα υποστήριξης τεχνικών μελετών Ο.Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. είναι υποχρεωμένο, μετά
από συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης, να παράσχει ενημέρωση προς τον Δήμο Κέας σχετικά
με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν του ζητηθεί.
Άρθρο 5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε

τροποποίηση

της

παρούσας

προγραμματικής

σύμβασης

συνεργασίας

πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών (Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κέας και Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης
που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Άρθρο 6
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
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Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή
τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε
2 πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δήμος
…………………………………………………

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

…………………………………………………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου της τεχνικής μελέτης που διατίθενται στη Διευθύνουσα υπηρεσία για την
Υλοποίηση της παρούσας.
Α/

Ονοματεπώνυμο

Φορέας από τον οποίο

Ρόλος στην υλοποίηση της

Α

στελέχους

προέρχεται

Σύμβασης

Δεμέναγα Δήμητρα,

Δήμος Κέας

Πολιτικός Μηχανικός

Συμμετοχή στην ομάδα
επίβλεψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης.
Γ-Ορίζει ως εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής τον κο
Ιωάννη Ευαγγέλου, Δήμαρχος Κέας και αναπληρωτή αυτού τον κ. Δημήτριο Καβαλιέρο,
Αντιδήμαρχος Κέας
Δ-Αναπροσαρμόζει το ποσό που θα πρέπει να διαθέσει ο Δήμος Κέας από ίδιους πόρους για
την «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου
κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας Κέας» στα 2.305,48 € (αντί για 0,00 € που αναφερόταν
στην
την υπ΄αρίθμ. 134/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΩΗΩΕΔ-Υ4Β) Δημοτικού Συμβουλίου).
Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία ΚΑ για το οικ. Έτος 2019, ποσό από
Παρακαταθηκών και Δανείων 49.600,00 € και ποσό 2.305,48 € θα προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 99/2019
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Θέμα 13ο: 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: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στ.Βρεττό ο οποίος
εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. το συνημμένο
σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας».
Με την υπ’αρίθμ.πρωτ. (0)5473_19/11.01.2019 Ανακοίνωση του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση ένταξης της “Μελέτης για την
κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου”, ποσού 30.440,00 €, του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα
“Επιχορηγηση μελετών Ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”. Ο Δήμος Κέας με
την υπ΄αρίθμ. 134/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΩΗΩΕΔ-Υ4Β) Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε τη
συμμετοχή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Τ.Π. & Δανείων και αποδέχτηκε τις
υποχρεώσεις και τους όρους του προγράμματος. Σε αυτή την απόφαση ο προϋπολογισμός
της μελέτης εκτιμήθηκε στα 55.800,00 €, εκ των οποίων τα 30.440,00 € θα επιχορηγηθούν
από το πρόγραμμα του Τ.Π. & Δανείων, και τα υπόλοιπα 25.360,00 € θα διατεθούν από
ίδιους πόρους του Δήμου. Στη συνέχεια , με την υπ’αριθμ. 27/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΗ3ΩΕΔΧΕΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Κέας προσχώρησε στους “όρους και
συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού” με το Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος.
Στη συνέχεια λάβαμε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. το υπ’αρίθμ. 1505/06.02.2019 έγγραφό
τους, με το οποίο καλούν μικρούς Δήμους, που δεν έχουν την αναγκαία επάρκεια για να
διεξάγουν τη διαδικασία ανάθεσης μελετών μέσω δημόσιας σύμβασης, να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
Ο Δήμος Κέας με το υπ’αρίθμ.πρωτ. 511/21.03.2019 έγγραφο προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και το σχέδιο αυτής
παραθέτεται στη συνέχεια. Κατα τη διάρκεια της προεκτίμησης αμοιβής όλων των σταδίων
της μελέτης, καθώς και των υποστηρικτικών μελετών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στα 58.732,19 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 72.827,92 € συμπ.
ΦΠΑ. Κατα συνέπεια το ποσό που θα πρέπει να διαθέσει ο Δήμος Κέας από ίδιους πόρους
αναπροσαρμόζεται στα 42.387,92 € (αντί τα 25.360,00 € που αναφερόταν στην την
υπ΄αρίθμ. 134/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΩΗΩΕΔ-Υ4Β) Δημοτικού Συμβουλίου). Συγκεκριμένα
προβλέπεται η δημιουργία ΚΑ για το οικ. Έτος 2019, με ποσό ΣΑΤΑ 1.954,46 €, ποσό από
Παρακαταθηκών και Δανείων 30.440,00 € και ποσό 40.433,46 € θα προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 από ίδιους πόρους.
Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που με βάση το άρθρο
205 του ν.3852/2010 υποστηρίζει το Δήμο Κέας, ενημέρωσε με το υπ’ πρωτ. Π.Ν.Α
43619/1155/18.04.2019 έγγραφό της οτι αδυνατεί να εκπονήσει την “Μελέτης για την
κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου”.
Ο Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός, θέτει υπόψιν των συμβούλων το σχέδιο της
Προγραμματικής.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση και
να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α- Εγκρίνει την σύναψη 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», σχέδιο της οποίας ακολουθεί:
“ΑΔΑ: ………………………
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(Άρθρο 100 Ν. 3852/2010)
Στην Αθήνα, σήμερα …/…/2019 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Κέας, που εδρεύει στη νήσο Κέα και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον
Ιωάννη Ευαγγέλου, Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.1(στ) του ν.3852/2010 (1ος
συμβαλλόμενος - κύριος της τεχνικής μελέτης).
2. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. που
εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μυλλέρου 73-77 και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον
Γκοτσόπουλο Θεόδωρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την από 8/3/2016 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (2ος συμβαλλόμενος)
λαμβάνοντας υπόψη :
1) τις διατάξεις των άρθρων 100, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικά των άρθρων 12 και 44 .
3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Κέας, να υποστηριχθεί από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την διαδικασία σύναψης, εποπτείας, και επίβλεψης της δημόσιας
σύμβασης της τεχνικής μελέτης, όπως αυτή ορίζεται στο Προοίμιο.
4) Την αριθμ. ……../2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία εγκρίνεται
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
5) Την αριθμ. ……../2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με την
οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κέας.
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για να προετοιμάσει τα τεύχη
δημοπράτησης να διεξάγει την διαδικασία σύναψης και να επιβλέψει την εκτέλεση της
δημόσιας σύμβασης της παρακάτω μελέτης. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις διαδικασία σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης της δημόσιας σύμβασης της
τεχνικής μελέτης : ‘Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου’.
Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (έγγραφο με αρ. πρωτ. 511 /21-032019) η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας και είναι σε θέση να
υποστηρίξει το Δήμο Κέας στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, στη διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης, εποπτείας, επίβλεψης και παραλαβής της δημόσιας σύμβασης της εν
λόγω τεχνικής μελέτης. αναλαμβάνοντας καθήκοντα αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 1
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας του Δήμου, ως αναθέτουσας αρχής, προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με σκοπό της
διεξαγωγή της διαδικασίας:
σύνταξης τευχών δημοπράτησης
ανάθεσης
επίβλεψης και παραλαβής του αντικειμένου
της τεχνικής μελέτης με τίτλο: ‘Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ’.
Η ανωτέρω τεχνική μελέτη περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Οριστική Μελέτη διαμόρφωσης των αθλητικών χώρων του γηπέδου ποδοσφαίρου
Αρχιτεκτονική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Μελέτη οδοποιίας για το χώρο στάθμευσης
Μελέτη εφαρμογής για το κτίριο αποδυτηρίων-wc του γηπέδου ποδοσφαίρου
Αρχιτεκτονική μελέτη
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Άλλες μελέτες
ΣΑΥ-ΦΑΥ
Τεύχη Δημοπράτησης
Καθώς και τις παρακάτω απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες:
Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου- εργαστηριακές δοκιμές
Γεωτεχνική μελέτη επιχώματος
Μελέτη τεχνικού έργου αντιστήριξης επιχώματος
Περιβαλλοντική μελέτη ( Π.Π.Δ.)
(Τοπογραφική μελέτη διατίθεται από το Δήμο Κέας)
Η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης, καθώς και των υποστηρικτικών
μελετών, ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 58.732,19 πλέον ΦΠΑ 24%, το οποίο και
πρόκειται να οριστικοποιηθεί στα τεύχη δημοπράτησης
Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Κέας είναι ο κύριος της τεχνικής μελέτης και έχει την οικονομική διαχείριση της
δημόσιας σύμβασης και αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση αυτής εγγράφοντας στον
προϋπολογισμό του τις αντίστοιχες πιστώσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 49,
παράγραφος 2ζ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να εκκινήσει
η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του 40% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης και η κοινοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της αντίστοιχης απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής. Ως χρηματοδότης της δημόσιας σύμβασης, ο Δήμος
Κέας έχει υποχρέωση της έκδοσης των ενταλμάτων με τα οποία θα γίνεται η τμηματική
καταβολή της αμοιβής των μελετητών, βάσει των πιστοποιήσεων που θα εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. .
Ο Δήμος Κέας είναι ο κύριος του έργου και αναλαμβάνει να λάβει όλες τις εκ του νόμου
αναγκαίες αποφάσεις για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων (οικοδομική άδεια) .
Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα 1), επιφορτισμένα με την υποχρέωση της
συνεργασίας με τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
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Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. είναι αναθέτουσα αρχή. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της
αναθέτουσας αρχής είναι:
Προϊσταμένη αρχή : το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Διευθύνουσα Υπηρεσία : το αυτοτελές τμήμα υποστήριξης τεχνικών μελετών Ο.Τ.Α.
Τεχνικό Συμβούλιο: το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (π.δ.
7/2013, ΦΕΚ Α΄26), στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ως αναθέτουσα αρχή, έχει την ευθύνη:
1. της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης,
2. της ανάθεσης της μελέτης, με την πλέον πρόσφορη και νόμιμη διαδικασία,
3. την επίβλεψη όλων των σταδίων της κύριας μελέτης και των τυχών υποστηρικτικών
μελετών,
4. την έγκριση και παραλαβή του συνόλου των μελετών
Προς τούτο η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ν. 4412/2016. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ενημερώνει
τον Δήμο μέσω «Δελτίου Ενεργειών» με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 της
παρούσας.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική
παραλαβή της τεχνικής μελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 1 και της παράδοσής της στον
Δήμο. Η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει ενδεικτικά στους δέκα (10) μήνες από την
σύναψή της, σύμφωνα με το συνημμένο στο (παράρτημα 2) χρονοδιάγραμμα.
Άρθρο 4
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, με τις αποφάσεις
των συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης , η οποία
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του.
Εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην Επιτροπή παρακολούθησης έχει οριστεί ο …….…..και
αναπληρωτής του ο ………………….…, σύμφωνα με την με αριθμό …………..….απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Εκπρόσωπος του Δήμου Κέας στην Επιτροπή παρακολούθησης έχει οριστεί ο
……………………..και αναπληρωτής του ο ……………………, σύμφωνα με την με αριθμό
………………..….απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Η Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε
από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη
διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σκοπός του οργάνου
παρακολούθησης ειδικότερα είναι:
1. Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την
εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
2. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και
εφαρμογή της.
3. Η παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης με την τήρηση σχετικού
δελτίου ενεργειών.
Το αυτοτελές τμήμα υποστήριξης τεχνικών μελετών Ο.Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. είναι
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υποχρεωμένο, μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης, να παράσχει
ενημέρωση προς τον Δήμο Κέας σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας
σύμβασης, όταν του ζητηθεί.
Άρθρο 5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας
πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών
(Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας και Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής
Σύμβασης που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Άρθρο 6
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη
σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή
τους, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς,
υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δήμος
…………………………………………………
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
…………………………………………………
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου της τεχνικής μελέτης που διατίθενται στη Διευθύνουσα
υπηρεσία για την Υλοποίηση της παρούσας.
Α/ Ονοματεπώνυμο
Φορέας από τον
Ρόλος στην υλοποίηση
Α
στελέχους
οποίο προέρχεται
της Σύμβασης
Δεμένεγα Δήμητρα,
Δήμος Κέας
Συμμετοχή στην ομάδα
Πολιτικός Μηχανικός
επίβλεψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης.
Γ-Ορίζει ως εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής τον κο
Ιωάννηη Ευαγγέλου, Δήμαρχος Κέας και αναπληρωτή αυτής τον κ.Δημήτριο Καβαλιέρο,
Αντιδήμαρχος Κέας
Δ-Αναπροσαρμόζει το ποσό που θα πρέπει να διαθέσει ο Δήμος Κέας από ίδιους πόρους
για τη «Μελέτη για την κατασκευη γηπέδου ποδοσφαίρου θέση Αστρά Δήμου Κέας»
στα 42.387,92 € (από τα 25.360,00 € που αναφερόταν στην την υπ΄αρίθμ. 134/2018 (ΑΔΑ:
6ΝΩΗΩΕΔ-Υ4Β) Δημοτικού Συμβουλίου). Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία ΚΑ
για το οικ. Έτος 2019, με ποσό ΣΑΤΑ 1.954,46 €, ποσό από Παρακαταθηκών και Δανείων
30.440,00 € και ποσό 40.433,46 € θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 100/2019
Θέμα 14ο: 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 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
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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. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Φωτημάρι Κέας με αρ. άδειας
μουσικής: 2383/17-5-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1556/12-4-2019)
2. «ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΛΑΡΕΤΟΣ του Κυριάκου», κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως «ΤΑΒΕΡΝΑ» με την επωνυμία «Εννέα Κόρες» στο Βουρκάρι Κέας
με αρ. άδειας μουσικής: 4151/18-7-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1571/15-4-2019)
3. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με την επωνυμία «Βαράδι» στον Μυλοπόταμο Κέας με αρ.
άδειας μουσικής: 5774/26-11-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1597/18-4-2019)
4. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ.
γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1095904.002/5-2-2019 (αρ. πρωτ. αίτησης:
1603/16-4-2019)
5. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου, κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι
Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 3985/18-7-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1640/17-4-2019)
6. Σ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ με την επωνυμία «ΜΑΓΑΖΕΣ» στην
Κορησσία Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4787/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης:
1665/18-4-2019)
7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΤΑΒΕΡΝΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Κορησσία Κέας, με αρ. αδείας
μουσικής: 4725/22-8-2012 (αρ.πρωτ. αίτησης: 1689/19-4-2019).
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
 Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας
από θορύβους Μουσικής»
 Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
 Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
 Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017
 Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
 Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
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Το γεγονός ότι για το κατάστημα του Παναγιώτη Σταυρόπουλου έχει επιβληθεί
σφράγιση, κατόπιν τριών (3) παραβάσεων εντός του προηγούμενου έτους, για
λόγους υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
 Το γεγονός ότι για το κατάστημα «Εννέα Κόρες» έχει βεβαιωθεί εντός έτους μία (1)
παράβαση για λόγους υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής
 Το γεγονός ότι για το κατάστημα του Παναγιώτη Ασπιώτη έχει βεβαιωθεί εντός
έτους μία (1) πράβαση για λόγους υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής
 Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω
άδειας
 Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Φωτημάρι Κέας με αρ.
άδειας μουσικής: 2383/17-5-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1556/12-4-2019)
2. «ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΛΑΡΕΤΟΣ του Κυριάκου», κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως «ΤΑΒΕΡΝΑ» με την επωνυμία «Εννέα Κόρες» στο Βουρκάρι Κέας
με αρ. άδειας μουσικής: 4151/18-7-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1571/15-4-2019)
3. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με την επωνυμία «Βαράδι» στον Μυλοπόταμο Κέας με αρ.
άδειας μουσικής: 5774/26-11-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1597/18-4-2019)
4. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ.
γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1095904.002/5-2-2019 (αρ. πρωτ. αίτησης:
1603/16-4-2019)
5. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου, κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι
Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 3985/18-7-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1640/17-4-2019)
6. Σ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ με την επωνυμία «ΜΑΓΑΖΕΣ» στην
Κορησσία Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4787/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης:
1665/18-4-2019)
7. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΤΑΒΕΡΝΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Κορησσία Κέας, με αρ. αδείας
μουσικής: 4725/22-8-2012 (αρ.πρωτ. αίτησης: 1689/19-4-2019).
Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 101/2019
Θέμα 15ο: Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο
Ιουλίδας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Βρεττό Στέφανο, Αντιδήμαρχο Δήμου Κέας, ο οποίος
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι με την 1431/05-04-2019
αίτηση της, η κ. Καβαλιέρου Ελένη του Νικολάου - κάτοχος του 334 υπό κατασκευή
μνήματος στο κοιμητήριο Ιουλίδας- ζητά να της παραχωρηθεί χώρος σε άλλο σημείο του
νεκροταφείου Ιουλίδας για να ανεγείρει μνήμα.
Η κ. Καβαλιέρου είχε αγοράσει το χώρο στο άνω δεξί τμήμα με σκοπό να ανεγείρει
οικογενειακό τάφο. Όμως παρατηρήθηκε ότι στο σημείο αυτό το έδαφος είναι βραχώδες και
κρίνεται ακατάλληλο για την εν λόγω χρήση βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 του Κανονισμού
Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Κέας.





Για το λόγο αυτό
Λαμβάνοντας υπόψη :
Την 1431/05-04-2019 αίτηση της κ. Καβαλιέρου Ελένης του Νικολάου.
Την αυτοψία που πραγματοποίησε στο χώρο, η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας
Το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Κέας

Προτείνεται να παραχωρηθεί χώρος σε άλλο σημείο του Κοιμητηρίου, που να
πληρεί τις προϋποθέσεις ανέγερσης μονώροφου τάφου , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και
άρθρο 7 παρ.1 και 2β περί του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Κέας,
μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας και να ενημερωθεί η Ταμειακή υπηρεσία για τη χρέωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα
ενωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση χώρου στο Κοιμητήριο Ιουλίδας στη κ. Καβαλιέρου Ελένη του
Νικολάου, προς αντικατάσταση του υπό ανέγερση μνήματος 334, που να πληρεί τις
προϋποθέσεις ανέγερσης μονώροφου τάφου . Στο χώρο αυτό θα ανεγερθεί μνήμα ,σύμφωνα
με το άρθρο 6 παρ. 1 και άρθρο 7 παρ.1 και 2β περί του Κανονισμού Λειτουργίας
Κοιμητηρίων του Δήμου Κέας, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας και να ενημερωθεί η
Ταμειακή υπηρεσία για την ετήσια χρέωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 102/2019
Θέμα 16ο: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης του Γραφείου Πληροφόρησης
τουριστών του Δήμου Κέας στο σύλλογο «Ξενομήδης» για το έτος 2019. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δ.Καβαλιέρο, ο οποίος
εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με το από 29/3/2019
έγγραφό του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο Ξενομήδης» αιτείται την
έγκριση παραχώρησης του γραφείου πληροφοριών των τουριστών της Κέας για την
τουριστική περίοδο του 2019.
Ο Σύλλογος αναφέρει στο αίτημά του ότι σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης, η
λειτουργία του γραφείου ως τέτοιο θα είναι υπό την ευθύνη του, αφού από αυτό θα
παρέχονται κάθε είδους χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες του νησιού και θα
διανέμεται το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό (χάρτες, τουριστικοί οδηγοί, δρομολόγια
λεωφορείων κ.λπ.), ενώ θα υπάρχει και καθημερινή ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των
καταλυμάτων.
Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και το αρμόδιο όργανο για
την παραχώρηση αιθουσών, υπό τους εξής όρους:
 Θα προηγηθεί μερική επισκευή του χώρου από το Δήμο Κέας
 Από το χώρο θα αναρτάται και θα διατίθεται ισομερώς πάσης φύσεως τουριστικό
ενημερωτικό υλικό που αφορά στην Κέα και τις δράσεις που υλοποιούνται στο νησί
 Το προσωπικό που θα επιλεγεί για την στελέχωση του Γραφείου Τουριστικών
πληροφοριών θα διατεθεί από τον Ξενομήδη, με δική του ευθύνη επιλογής. Τα
άτομα που θα διατεθούν θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση και ικανότητα να
παρέχουν τις απαραίτητες τουριστικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του
νησιού και τις τουριστικές υπηρεσίες. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους θα
ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Τουριστικής επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Δήμος
αποκτήσει τη δυνατότητα να παρέχει άτομο για την στελέχωση, θα γίνει συνεννόηση
με τον Ξενομήδη για την οριστική σύνθεση των ατόμων.
 Στον εξωτερικό χώρο του γραφείου θα μπορεί να φιλοξενείται ο ανάδοχος της
εργολαβίας παροχής υπηρεσίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, ο οποίος –μεταξύ
άλλων- θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των λιμενικών τελών. Θα διατεθεί
μικρός χώρος στο εσωτερικό του γραφείου για την φύλαξη των εγγράφων του
εργολάβου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
ανωτέρω αίτημα του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο Ξενομήδης», και την
εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του γραφείου πληροφόρησης τουριστών
Δήμου Κέας για την τουριστική περίοδο 2019, στο Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων
Κέας «Ο Ξενομήδης» υπό τους εξής όρους:
1. Θα προηγηθεί μερική επισκευή του χώρου από το Δήμο Κέας
2. Από το χώρο θα αναρτάται και θα διατίθεται ισομερώς πάσης φύσεως τουριστικό
ενημερωτικό υλικό που αφορά στην Κέα και τις δράσεις που υλοποιούνται στο νησί
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3. Το προσωπικό που θα επιλεγεί για την στελέχωση του Γραφείου Τουριστικών
πληροφοριών θα διατεθεί από τον Ξενομήδη, με δική του ευθύνη επιλογής. Τα
άτομα που θα διατεθούν θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση και ικανότητα να
παρέχουν τις απαραίτητες τουριστικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του
νησιού και τις τουριστικές υπηρεσίες. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους θα
ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Τουριστικής επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Δήμος
αποκτήσει τη δυνατότητα να παρέχει άτομο για την στελέχωση, θα γίνει συνεννόηση
με τον Ξενομήδη για την οριστική σύνθεση των ατόμων.
4. Στον εξωτερικό χώρο του γραφείου θα μπορεί να φιλοξενείται ο ανάδοχος της
εργολαβίας παροχής υπηρεσίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, ο οποίος –μεταξύ
άλλων- θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των λιμενικών τελών. Θα διατεθεί
μικρός χώρος στο εσωτερικό του γραφείου για την φύλαξη των εγγράφων του
εργολάβου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 103/2019
Θέμα 17ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης».
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δ.Καβαλιέρο, ο οποίος
εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ.
162/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση
των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης
και την υπ' αριθ. 168/2019 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας
δεξαμενής ύδρευσης ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία AQUASTAR ABEE, στην οποία ο
Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως 08/04/2019.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ'
αριθ. Πρωτ. 1302/01.04.2019 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η
ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για
την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα και αιτούμαστε τη χορήγηση
της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 940/08-03-2019 σύμβασης προμήθειας
δεξαμενής, διάρκειας ενός (1) μήνα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης
έως 08/05/2019 .
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 Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την εταιρεία
AQUASTAR ABEE έως 08/05/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2019
Θέμα 18ο : Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την
προμήθεια τερμάτων ποδοσφαίρου για το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου Κάτω
Μεριάς. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ.
Δ.Καβαλιέρο, ο οποίος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
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».
Επιπλέον, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1151/21.03.2019 αίτημά τους, οι μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου Αγ. Νικολάου Κέας αιτούνται την προμήθεια και τοποθέτηση δύο
τερμάτων ποδοσφαίρου στην αυλή του σχολείου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ευρύτερη περιοχή και σε μεγάλη απόσταση από αυτή δεν
υπάρχει κανένας χώρος άθλησης των παιδιών, ο Δήμος Κέας προτίθεται να προμηθευτεί:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Τέρμα
ποδοσφαίρου
λευκού
διαστάσεις 240x152x90 cm, με χαλύβδινο
32mm και πάχους 1 mm, με υλικό διχτών
καιρικές συνθήκες), ηλεκτροστατικής
τουλάχιστον 6 βιδωτά άγκιστρα εδάφους.

Η εν λόγω προμήθεια
προϋπολογίζεται στα 160,00€.

χρώματος,
με
σκελετό διαμέτρου
PE (ανθεκτικό στις
βαφής και με

(συμπεριλαμβανομένου

του

κόστους

2

μεταφορικών)

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για την προμήθεια δύο τερμάτων ποδοσφαίρου για το
Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς, την εξειδίκευση:
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του ΚΑ εξόδων 15.7135.0001 «Λοιπός Εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 160,00€.
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 και την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.7135.0001 «Λοιπός Εξοπλισμός» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 160,00€ για την προμήθεια δύο
τερμάτων ποδοσφαίρου για το Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 105/2019
Θέμα 19ο : Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την
προμήθεια αναλωσίμων και χρωμάτων για τις ανάγκες των εθελοντικών δράσεων
“Let’s do it Greece”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Αποσύρεται
Θέμα 20ο: Επιπλέον εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τη
διοργάνωση των αγώνων δρόμου ΚΕΑ RUN 2019. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
Κων.Θώδος]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε)
Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν
με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου,
εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμ. 46/2019 (ΑΔΑ: 6Ν92ΩΕΔ-ΘΝΛ) απόφασή
του ενέκρινε εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 1.000,00€.
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Καθώς, φέτος ενδεχομένως να μην καταστεί δυνατή η χορηγία των t-shirts των αθλητών
και εθελοντών των αγώνων, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιπλέον εξειδίκευση
του ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2019 του Δήμου Κέας ποσού 700,00€.
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, την απόφαση 46/2019 του Δημοτικού
Συμβουλίου και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει συνολική πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 1.700,00€
για τη διοργάνωση της δράσης ΚΕΑ RUN 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 106/2019
Θέμα 21ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για τη
διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης στην Κόκκα . [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
Κων.Θώδος]
Αποσύρεται
Θέμα 22ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση “άλσους” Ιουλίδας σε χώρο
πολιτιστικών δράσεων» [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κων.Θώδος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί άμεσα το έργο Διαμόρφωση “άλσους”
Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων», όπως αυτό περιγράφεται στη θεωρημένη
μελέτη που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 35119/941/22-4-2019 έγγραφο της ΔΤΕΚ, και
την οποία καλούμαστε να αποδεχτούμε και να εγκρίνουμε.
Στην εν λόγω μελέτη περιγράφονται τα κάτωθι :
“Η παρούσα μελέτη αφορά την 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

76

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22α Απριλίου 2019
μέτρα μήκους γεφυρώνεται και γίνεται προσβάσιμη μία υψομετρική διαφορά της τάξης των
16,00 σχεδόν μέτρων………………………………………………
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ1. 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.
Δ2. 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.
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.
Δ3. 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
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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.
Δ4. 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 .
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 Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και εγκρίνει την μελέτη με τίτλο Διαμόρφωση “άλσους” Ιουλίδας σε
χώρο πολιτιστικών δράσεων», όπως αυτή θεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. 35119/941/22-42019 έγγραφο της ΔΤΕΚ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:107/2019
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Θέμα 23ο: Αποδοχή και έγκριση τροποποιημένων μελετών για την Πράξη:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΟΤΖΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Δ. Καβαλιέρο ο οποίος
εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθ.310/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας ενέκρινε ομόφωνα :
Την με αρ.πρωτ. 4665/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών Δήμου Κέας”
Την με αρ.πρωτ. 4666/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”
Την με αρ.πρωτ. 4667/14.12.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”
και την διενέργεια τριών (3) ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών για την κάθε προμήθεια
ξεχωριστά, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.”
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών
Δήμου Κέας”,
ο Δήμος Κέας προέβη στην διενέργεια δυο (2) ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών για
προμήθειες με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών
Δήμου Κέας” και “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου
Κέας” αντίστοιχα.
Ωστόσο, οι διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι, αφού απερρίφθησαν οι υποβληθείσες προσφορές
ως “μη κανονικές” βάση του αρ. 26 παρ.3 του Ν.4412/16.
Κατόπιν επικοινωνίας της υπηρεσίας μας με διάφορους προμηθευτές, προέκυψε η αδυναμία
κατάθεσης προσφορών για συγκεκριμένα είδη, λόγω του ότι οι τεχνικές προδιαγραφές, σε
συνδυασμό με την κοστολόγηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν ανταποκρίνονται στα
δεδομένα της αγοράς.
Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε ορισμένα
είδη εξοπλισμού των παιδικών χαρών, χωρίς να επηρεαστεί η προυπολογισθείσα δαπάνη, η
οποία και παραμένει αμετάβλητη.
Η Πράξη απαρτίζεται από δυο (2) μελέτες:
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1. Η μεν πρώτη μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού της
παιδικής χαράς Ποισσών, προϋπολογισθείσας δαπάνης, 30.717,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%
ήτοι 7.372,20 ευρώ, συνολικού ποσού 38.089,70 ευρώ, με τους όρους και τις
τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην με αρ.πρωτ.
1648/18.04.2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”. Οι αλλαγές-τροποποιήσεις
που πραγματοποιήθηκαν στην μελέτη είναι οι παρακάτω:
Η κούνια νηπίων με “Μεταλλικό δοκό 2 θέσεων” αντικαταστάθηκε με την κούνια
νηπίων “Μεταλλική 2 θέσεων τύπου Π”.
Η κούνια παίδων με “Μεταλλικό δοκό 2 θέσεων” αντικαταστάθηκε με την κούνια
παίδων “Μεταλλική 2 θέσεων τύπου Π”.
Το παιχνίδι με ονομασία “Ατομική τραμπάλα φάλαινα” αφαιρέθηκε από την μελέτη και
την θέση του πήρε η “Ατομική τραμπάλα ιππόκαμπος”.
Το σύνθετο παιχνίδι νηπίων-παίδων με θέμα “αναρρίχηση” αφαιρέθηκε και την θέση
του πήρε το σύνθετο παιχνίδι νηπίων-παίδων με θέμα “Καράβι”.
Το παιχνίδι με ονομασία “Πατήματα ισορροπίας” αφαιρέθηκε αφού διαπιστώθηκε
έλλειψη, κατόπιν έρευνας της αγοράς, στο συγκεκριμένο είδος.
Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
ΠΑΛΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΟΙΣΣΕΣ)

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΟΙΣΣΕΣ)

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Περιγραφή

Ποσότητα

Δαπάνη

1

Κατασκευή ξύλινης
περίφραξης

65 μ2

1.170,00 €

2

Θύρα περίφραξης ξύλινη

2 τεμ.

300,00 €

Περιγραφή

Ποσότητα

Δαπάνη

1

Κατασκευή ξύλινης
περίφραξης

65 μ2

1.170,00 €

2

Θύρα περίφραξης ξύλινη

2 τεμ.

300,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3

Πληροφοριακή πινακίδα

1 τεμ.

300,00 €

3

Πληροφοριακή πινακίδα

1 τεμ.

300,00 €

4

Πιστοποίηση παιδικών χαρών

1 τεμ.

250,00 €

4

Πιστοποίηση παιδικών
χαρών

1 τεμ.

250,00 €

ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ

5

Πηδάλιο πλοήγησης πλοίου

1 τεμ.

3.895,50 €

5

Πηδάλιο πλοήγησης πλοίου

1 τεμ.

3.895,50 €

6

Ατομική τραμπάλα φάλαινα

1 τεμ.

936,00 €

6

Ατομική τραμπάλα
ιππόκαμπος

1 τεμ.

936,00 €

7

Κούνια νηπίων ξύλινημε
μεταλλικό δοκό 2 θέσεων

1 τεμ.

2.000,00 €

7

Μεταλλική κούνια νηπίων
2 θέσεων τύπου “Π”

1 τεμ.

2.000,00 €

8

Κούνια παίδων ξύλινη με
μεταλλικό δοκό 2 θέσεων

1 τεμ.

2.000,00 €

8

Μεταλλική κούνια παίδων
2 θέσεων τύπου “Π”

1 τεμ.

2.000,00 €

9

Παιχνίδι σύνθετο νηπίωνπαίδων με θέμα
"αναρριχηση"

1 τεμ.

4.800,00 €

9

Παιχνίδι σύνθετο νηπίων –
παίδων με θέμα "Καράβι"

1 τεμ.

19.866,00 €
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1 τεμ.

Πατήματα ισορροπίας

10

15.066,00 €

10

-

-

-

Σύνολο Προμήθειας

30.717,50 €

Σύνολο Προμήθειας

30.717,50 €

ΦΠΑ 24%

7.372,20 €

ΦΠΑ 24%

7.372,20 €

Γενικό Σύνολο

38.089,70 €

Γενικό Σύνολο

38.089,70 €

2. Η μεν δεύτερη μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού της
παιδικής χαράς Οτζιά προϋπολογισθείσας δαπάνης, 28.362,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
6.806,88 ευρώ, συνολικού ποσού 35.168,88 ευρώ, με τους όρους και τις τροποποιημένες
τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην με αρ.πρωτ. 1649/18.04.2019 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής
χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”. Οι αλλαγές-τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην
μελέτη είναι οι παρακάτω:
Η κούνια νηπίων με “Μεταλλικό δοκό 2 θέσεων” αντικαταστάθηκε με την κούνια
νηπίων “Μεταλλική 2 θέσεων τύπου Π”.
Η κούνια παίδων με “Μεταλλικό δοκό 2 θέσεων” αντικαταστάθηκε με την κούνια
παίδων “Μεταλλική 2 θέσεων τύπου Π”.
Το παιχνίδι με ονομασία “Μουσικός αλτήρας” αφαιρέθηκε από την μελέτη και την θέση
του πήρε το παιχνίδι με ονομασία “Πηδάλιο πλοήγησης πλοίου”.
Το παιχνίδι με ονομασία “Όργανο ισορροπίας και περιστροφής” αφαιρέθηκε και την
θέση του πήρε το παιχνίδι με ονομασία “Ελατήριο βαρκούλα”.
Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
ΠΑΛΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (ΟΤΖΙΑΣ)

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ (ΟΤΖΙΑΣ)

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Περιγραφή

Ποσότητα

Δαπάνη

1

Κατασκευή ξύλινης
περίφραξης

47 μ2

846,00 €

2

Θύρα περίφραξης ξύλινη

2 τεμ.

300,00 €

Περιγραφή

Ποσότητα

Δαπάνη

1

Κατασκευή ξύλινης
περίφραξης

47 μ2

846,00 €

2

Θύρα περίφραξης ξύλινη

2 τεμ.

300,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3

Πληροφοριακή πινακίδα

1 τεμ.

300,00 €

3

Πληροφοριακή πινακίδα

1 τεμ.

300,00 €

4

Πιστοποίηση παιδικών
χαρών

1 τεμ.

250,00 €

4

Πιστοποίηση παιδικών
χαρών

1 τεμ.

250,00 €

ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ

5

Μουσικός αλτήρας

1 τεμ.

4.028,00 €

5

Πηδάλιο πλοήγησης
πλοίου

1 τεμ.

3.895,00 €

6

Ατομική τραμπάλα
ιππόκαμπος

1 τεμ.

936,00 €

6

Ατομική τραμπάλα
ιππόκαμπος

1 τεμ.

936,00 €
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7

Κούνια νηπίων
ξύλινημε μεταλλικό
δοκό 2 θέσεων

1 τεμ.

2.000,00 €

7

Μεταλλική κούνια νηπίων
2 θέσεων τύπου “Π”

1 τεμ.

2.000,00 €

8

Κούνια παίδων ξύλινη
με μεταλλικό δοκό 2
θέσεων

1 τεμ.

2.000,00 €

8

Μεταλλική κούνια παίδων
2 θέσεων τύπου “Π”

1 τεμ.

2.000,00 €

9

Σύνθετο παιχνίδι
νηπίων και παίδων
"Μικρό Καράβι"

1 τεμ.

13.500,00 €

9

Ελατήριο “Βαρκούλα”

1 τεμ.

4.202,00 €

10

Όργανο ισορροπίας
και περιστροφής

1 τεμ.

4.202,00 €

10

Σύνθετο παιχνίδι νηπίων
και παίδων "Μικρό
Καράβι"

1 τεμ.

13.633,00 €

Σύνολο Προμήθειας

28.362,00 €

Σύνολο Προμήθειας

28.362,00 €

ΦΠΑ 24%

6.806,88 €

ΦΠΑ 24%

6.806,88 €

Γενικό Σύνολο

35.168,88 €

Γενικό Σύνολο

35.168,88 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και εγκρίνει:
την με αρ.πρωτ. 1648/18.04.2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο με
τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου
Κέας”(τροποποιώντας την με αρ.πρωτ. 4666/14.12.18 μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής
χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”)
την με αρ.πρωτ. 1648/18.04.2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”
(τροποποιώντας την με αρ.πρωτ. 4667/14.12.18 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά
Δήμου Κέας”) και
τη διενέργεια δύο (2) ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών για την κάθε προμήθεια
ξεχωριστά, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.”
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 108/2019
Θέμα 24ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Β΄ κατανομή).
[Πρόεδρος ΔΕΠ. κα Ελ.Μορφωνιού]
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρος ΔΕΠ κα
Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 24ο 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. 41492/16.4.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με
το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 28410/15.4.2019
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α:7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ), κατανέμεται στο Δήμο
μας το ποσό των 10.410,00€, 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 15,62€. Επομένως το καθαρό ποσό επιχορήγησης
των σχολείων ανέρχεται σε 10.394,38€.
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 10.410,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,
δηλαδή ποσού 15,62€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του
έτους 2019 με Κ.Α. 00.6711.0005

3. να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων
Σχολικών Επιτροπών του Δήμου

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7/2019 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π.
εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής:
Σχολική Επιτροπή
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

6.236,63€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(B΄ κατανομή)

4.157,75€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(B΄ κατανομή)

10.394,38€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (B΄ κατανομή)

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

1.

Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του
ποσού των 10.410,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού
15,62€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2019 με Κ.Α.
00.6711.0005 ως εξής:

2.

Σχολική Επιτροπή
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

6.236,63€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(B΄ κατανομή)

4.157,75€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(B΄ κατανομή)

10.394,38€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (B΄ κατανομή)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 109/2019
Θέμα 25ο: Απόφαση περί τροποποίησης της υπ’αριθμ. 55/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα
Δημοτική οδός Άγιου Σπυρίδωνα-Αγ.Γεωργίου Κορησσίας». [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
κ. Δ.Καβαλιέρος]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δ. Καβαλιέρο, ο οποίος
εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. το συνημμένο
σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας».
Με την υπ’ αριθ. 55/2019 απόφαση Δ.Σ. είχαμε αποφασίσει ομόφωνα την “ Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος
Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου Σπυρίδωνα-Αγ.Γεωργίου Κορησσίας»”. Στη
συνέχεια η εν λόγω απόφασή μας κοινοποιήθηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. Με την υπ’ αριθ.
ΑΔΑ 6ΟΕΣ46Ψ8ΟΝ-10Φ απόφαση του Δ.Σ. της, ενέκρινε το σχέδιο της προγραμματικής με
κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν στον επανυπολογισμό των αμοιβών των μελετών
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και του κόστους του έργου, καθώς και στην διευκρίνηση ότι οι απαλλοτριώσεις είναι
υποχρέωση του Δήμου (Κύριος του έργου).
Θέτω υπόψη σας το νέο Σχέδιο της Προγραμματικής όπως αυτό ψηφίστηκε με την υπ’
αριθ. Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση και
να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να ορίσει τα μέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και να συγκροτήσει την Επιτροπή Διοικητικού και
Τεχνικού Συντονισμού για τις ανάγκες της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου μεταξύ
των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου
Σπυρίδωνα-Αγ.Γεωργίου Κορησσίας» ως ακολουθεί :
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018)

μεταξύ
του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
και
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

για την υλοποίηση του έργου:

«NΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ»

ΚΕΑ 2019
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ΤΙΤΛΟΣ:
«NΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ»

1.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
2.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ....................................................................................................................... 2
ΑΡΘΡΟ 1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ .................................................................................................................. 4
ΑΡΘΡΟ 2.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................. 5
ΑΡΘΡΟ 3.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ .......................... 6
ΑΡΘΡΟ 4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ................................. 8
ΑΡΘΡΟ 5.ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ................................. 9
ΑΡΘΡΟ 6.ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................ 10
ΑΡΘΡΟ 7.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ........................................................................................................................... 11

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ........................................ 12
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ........................................................................ 12
ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ............................ 12
ΑΡΘΡΟ 11.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ .................................................................................. 12

ΑΡΘΡΟ 12.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .......................................................................... 13

ΑΡΘΡΟ 13.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ...................................................................................... 13

ΑΡΘΡΟ 14.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .......................................................................... 13

Σήμερα ../../2019, ημέρα ....., στα γραφεία του Δήμου Κέας, στην Ιουλίδα Κέας, οι παρακάτω φορείς
που θα καλούνται στο εξής συμβαλλόμενοι:
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα
χάριν συντομίας «Κύριος του έργου», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γιάννη
Ευαγγέλου,
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2. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός 6ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Θέρμης,
η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης», όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Απόστολο Αντωνούδη.

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Δ14α/02/69/ΦΝ380/94 ΦΕΚ τ. Β'/846/94 «Ίδρυση Εταιρείας Έργων
Υποδομής με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», και το ΦΕΚ τ. ΑΕ - ΕΠΕ/5016/95 «Ανακοίνωση
καταχώρισης στο Μητρώο Α.Ε. της σύστασης της Α.Ε. με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και
ειδικότερα το Άρθρο 179 «Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν.
3852/2010» σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μπορεί να συμβάλλεται με τα
Νομικά Πρόσωπα που μνημονεύονται εντός του, στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων, για τη
μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή
υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους.
3. Το Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) και ειδικότερα το άρθρο 44 παρ. 2, «Προγραμματικές
συμβάσεις».
4. Το Ν. 4070 (ΦΕΚ. Α’ 82/10-04-2012) σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
μπορεί να συμβάλλεται με τα Νομικά Πρόσωπα που μνημονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225
παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και 100 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) στο πλαίσιο
Προγραμματικών Συμβάσεων για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής,
καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών.
5. Την υπ’ αρ. 1315/2018 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαίνεται πως δεν
κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της
Εγνατία Οδός Α.Ε., ως δεδικασμένη.
6. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/2006).
7. Το από 31-7-2013 πρακτικό της Τακτικής Συνέλευσης της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», το
οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Καταχώρησης 95793, σύμφωνα με το
οποίο μπορούν να ανατίθενται στην Εταιρεία μελέτες και έργα από τρίτους είτε κατόπιν Συμβάσεως
που συνάπτεται απ ευθείας ή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.
8. Τις υπ’ αρ. 55/15-03-2019 και ……./22-4-2019 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κέας για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
9. Την υπ’ αρ. ......... Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την
έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
10. Την υπ’ αρ. Δ17α/10/59/ΦΝ.393/10/7/1996 (ΦΕΚ τ.Β’ 611) Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κανονισμός
Ανάθεσης & Εκπόνησης Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

87

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22α Απριλίου 2019
11. Την υπ. αρ. 40650 - 13/04/2018 Απόφαση ένταξης του έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)
12. Την υπ. αρ. 81713 - 27/07/2018 Συλλογική Απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2018 με
ενάριθμο κωδ. έργου 2018ΣΕ36700017 (ΑΔΑ: ΩΩ0Κ465ΧΙ8-Σ0Ξ)
13. Την με αρ. πρωτ. 33863-14/03/2019 επιστολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμο
Κέας περί αδυναμίας υλοποίησης του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγίου Σπυρίδωνα – Αγίου Γεωργίου
Κορησσίας» Δήμου Κέας.

Συμφωνούν, Συνομολογούν και Συναποδέχονται τα παρακάτω:

3.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Κέας, ως Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου : «Nέα Δημοτική
οδός Αγίου Σπυρίδωνα - Αγίου Γεωργίου Κορησσίας» το οποίο χάριν συντομίας στην παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση θα ονομάζεται «το Έργο». .
Η κίνηση που πραγματοποιείται σήμερα από τους οικισμούς Ιουλίδα προς Βουρκάρι και Οτζιά και
αντίστροφα γίνεται διαμέσου του οικισμού Κορρησίας και του λιμένα αυτού. Η κίνηση αυτή είναι
ιδιαίτερα αυξημένη τους θερινούς μήνες και προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρεση στον οικισμό της
Κορησσίας. Το έργο της νέας Δημοτικής οδού «Αγίου Σπυρίδωνα - Αγίου Γεωργίου Κορησσίας»
σχεδιάσθηκε ώστε να παραλάβει αυτόν τον κυκλοφοριακό φόρτο, να παρακαμφθεί ο οικισμός της
Κορρησίας και να αποσυμφορηθεί ο ομώνυμος λιμένας.
Ο Δήμος Κέας ήρθε σε επαφή με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ώστε η Εταιρεία με τη μεγάλη εμπειρία της
σε τεχνικά έργα να αναλάβει και να φέρει εις πέρας τη μελέτη και την κατασκευή του συγκεκριμένου
έργου. Επίσης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. λόγω της τεχνογνωσίας και εξειδίκευσής της και σε αστικές
υποδομές, χρησιμοποιώντας την άριστη τεχνογνωσία, την εμπειρία, το αξιόλογο και ευέλικτο
εξειδικευμένο προσωπικό της υλοποιεί σημαντικά έργα μεγάλων αστικών υποδομών που έχει φέρει εις
πέρας επιτυχώς, εμπλεκόμενη από τα πρώτα στάδια των σχετικών διαδικασιών μέχρι την ολοκλήρωση
και παράδοση των έργων σε λειτουργία (μελέτες ωρίμανσης, εξασφάλιση χρηματοδότησης, τεχνικές
μελέτες, κατασκευή, επίβλεψη).
Η χρηματοδότηση του Έργου της παρούσας προγραμματικής θα γίνει από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), ΣΑΕ 367 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με ενάριθμο κωδ.
έργου 2018ΣΕ36700017.
Για την ωρίμανση και υλοποίηση του «Έργου» ο Δήμος Κέας μεταβιβάζει δια της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης την αρμοδιότητα στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την ανάθεση και
διαχείριση επικαιροποίησης της υφιστάμενης μελέτης, καθώς επίσης τη δημοπράτηση και επίβλεψη της
κατασκευής του.
Δεδομένου ότι:
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Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου είναι υποστελεχωμένη και έχει επιφορτιστεί, κατά τη τρέχουσα χρονική
περίοδο, με την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων και μελετών και δεν δύναται να καλύψει τις
απαιτήσεις υλοποίησης του παρόντος Έργου.
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» με τη μεγάλη εμπειρία της σε τεχνικά έργα ιδιαιτέρων απαιτήσεων και έχοντας
κατασκευάσει ήδη το σύνολο ολόκληρου του οδικού άξονα, διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
(τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.), ώστε να
αναλάβει και να φέρει εις πέρας την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/07-06-2010,
στο άρθρο 44 του Ν.4412/08-08-2016, καθώς και στο Άρθρο 179, παρ. 1 του Ν4555/2018
«Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010» στη σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

4.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης και για λογαριασμό του
Κυρίου του Έργου, θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Nέα Δημοτική οδό Αγίου Σπυρίδωνα Αγίου Γεωργίου Κορησσίας».
Το αντικείμενο του Έργου αφορά την μελέτη (επικαιροποίηση υφιστάμενης και νέες μελέτες) και την
κατασκευή της νέας δημοτικής οδού «Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσία» συνολικού μήκους
770 μ. με τα συνοδά της έργα, καθώς και σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
Για την ορθή υλοποίηση του έργου, το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης,
χωρίζεται σε δύο στάδια, στο καθένα από τα οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω.
ΣΤΑΔΙΟ 1:
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ (αμοιβής 30.876 € με ΦΠΑ)
Πρόκειται για την επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης του 2008 που έγινε με τον Ν. 3316/2005,
καθώς και σύνταξη των απαιτούμενων νέων μελετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα
περιλαμβάνει την ανάθεση και έγκριση των κάτωθι μελετών:
1. Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης οδοποιίας
2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
3. Μελέτη Κτηματολογίου
4. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης της οδού
5. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (ισόπεδοι κόμβοι)
Ο Φορέας Υλοποίησης θα προχωρήσει στη σύνταξη των απαιτούμενων διακηρύξεων και στη
διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων μελετών σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016.
ΣΤΑΔΙΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ (αμοιβής 451.234,16 € με ΦΠΑ)
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Ο Φορέας Υλοποίησης θα προχωρήσει σε σύνταξη των τευχών Δημοπράτησης και διακήρυξης του
Έργου, διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου κατασκευής, σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), υπογραφή της σχετικής με την κατασκευή του Έργου
σύμβασης, διαχείριση, επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, παρακολούθηση και
έλεγχο των πιστοποιήσεων και εντολών πληρωμής του Αναδόχου Κατασκευής, καθώς και εκτέλεση
των σχετικών πληρωμών, παραλαβή του Έργου στο σύνολό του και παράδοση του Έργου σε πλήρη
λειτουργία στον Κύριο του Έργου.
…….

5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
31. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:










Να θέσει το πλαίσιο των βασικών αρχών και απαιτήσεων των Έργων.
Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό και τους αναδόχους του Φορέα Υλοποίησης που θα
απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση
των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες, μελέτες ή άλλες αδειοδοτήσεις και
λοιπά σχετικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
Να ορίσει υπαλλήλους αντίστοιχης ειδικότητας που θα συνεργάζονται με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε. για τεχνικά θέματα και για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές
ή διοικητικές αλλαγές του Κυρίου του Έργου που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του
Έργου.
Να μεριμνήσει για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης.
Να μεριμνήσει για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της απαλλοτρίωσης ώστε να είναι εφικτή η δημοπράτηση του Έργου.
Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για
τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου έτσι ώστε- να γίνονται έγκαιρα οι
πληρωμές:
α. από τον Φορέα Υλοποίησης στον Ανάδοχο Μελετητή και
β. από τον Φορέα Υλοποίησης στον Ανάδοχο Κατασκευής - Εργολήπτη.

3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:



Να ενεργεί ως Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ότι αφορά στην εκπόνηση των
μελετών και την κατασκευή του Έργου, κατά την έννοια του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
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Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα ανάλογα προσόντα και τις
απαιτούμενες ειδικότητες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτελεστικότητα και αρτιότητα
υλοποίησης του Έργου.
Να οργανώσει Φάκελο του Έργου για την επικαιροποίηση της μελέτη του Έργου,
συμπεριλαμβανομένων όλων των υφιστάμενων μελετών καθώς και τις παραληφθείσες Μελέτες
του Δήμου Κέας, όλα τα στοιχεία που κατέχει ο Δήμος σχετικά με το ιστορικό του έργου καθώς
και άλλες Τεχνικές Εκθέσεις, Αδειοδοτήσεις και λοιπά έγγραφα από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή,
σχετικά με το έργο.
Να συντάσσει και να εγκρίνει τα Τεύχη Δημοπράτησης των διαγωνισμών των μελετών.
Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των
σχετικών Συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο
λειτουργίας του.
Να ασκεί επίβλεψη της εκπόνησης των μελετών ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζοντας
επιβλέποντες Μηχανικούς, να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα
παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων .
Να οργανώσει Φάκελο του Έργου και να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης για την Κατασκευή του.
Να διενεργήσει το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου Κατασκευής του έργου, να ολοκληρώσει
τη δημοπρασία και να εγκρίνει το αποτέλεσμά της, ως Προϊσταμένη Αρχή και να υπογράψει τη
σχετική Σύμβαση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας
του.
Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές προς τον
Ανάδοχο Μελετητή και προς τον Ανάδοχο Κατασκευής – Εργολήπτη, εφόσον ο Κύριος του Έργου
εξασφαλίσει τα συνολικά απαιτούμενα ποσά για την ολοκλήρωση του έργου.
Όσον αφορά τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις η υποχρέωση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
περιορίζεται στη σύνταξη της μελέτης Κτηματολογίου. Η παρούσα σύμβαση δεν περιλαμβάνει τη
διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και της καταβολής αποζημίωσης στους δικαιούχους.
Να ασκεί την επίβλεψη κατασκευής του Έργου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζοντας επιβλέποντες
Μηχανικούς, να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
σχετικών συμβάσεων.
Να μεριμνά για την τήρηση των όρων Δημοσιότητας, την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
Οποτεδήποτε διατυπώνει απόψεις, να το πράττει:
έγκαιρα και γραπτά



με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και



φέροντας την αποκλειστική γι’ αυτές ευθύνη.



Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της με εχεμύθεια.



Όλα τα παραδοτέα από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.
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6.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ο οποίος αφορά στην
επικαιροποίηση μελέτης, στην κατασκευή της οδού και στην αμοιβή της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.,
ανέρχεται στο ποσόν των 507.484,16 €, με ΦΠΑ.
Το ως άνω οικονομικό αντικείμενο βασίσθηκε σε προεκτίμηση αμοιβών και ποσοτήτων. Μετά την
επικαιροποίηση της μελέτης θα κοστολογηθεί εκ νέου ο προϋπολογισμός κατασκευής του Έργου.
Επομένως το τελικό συνολικό ποσό της σύμβασης θα οριστικοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και θα αναπροσαρμοσθεί μετά την διαδικασία συμβασιοποίησης και την
προσφερθείσα έκπτωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν
το ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από
τον Κύριο του Έργου.
Η εξασφάλιση των πιστώσεων – πόρων για την κάλυψη του ως άνω προϋπολογισμού θα γίνει με
μέριμνα του Κυρίου του Έργου, τον οποίο και θα βαρύνει αποκλειστικά η χρηματοδότηση του Έργου.
Το ποσόν της αμοιβής μελέτης θα καταβληθεί σταδιακά κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 187 του
Ν.4412/2016.
Με βάση την ανωτέρω Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), ΣΑΕ 367 του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, με ενάριθμο κωδ. έργου 2018ΣΕ36700017.
Στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται:
Α) Ποσόν 30.876 € (με ΦΠΑ), που αφορά στην αμοιβή επικαιροποίησης της μελέτης του Έργου.
Β) Ποσόν 451.234,16 € (με ΦΠΑ), που αφορά στον προϋπολογισμό κατασκευής του Έργου.
Γ) Ποσόν 25.374 € (με ΦΠΑ) που αφορά κονδύλιο της τάξης του 5% επί του συμβατικού αντικειμένου
της παρούσας Προγραμματικής, ως αμοιβή του Φορέα Υλοποίησης, για την υλοποίηση του Έργου
(κάλυψη των δαπανών διαχείρισης, επίβλεψης του Έργου, μετακίνησης – απασχόλησης του
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).
Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» σταδιακά και σύμφωνα με την
πρόοδο του Έργου, η οποία θα βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6
της παρούσας.

7.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε είκοσι
τέσσερις (24) μήνες, με δικαίωμα παράτασης κατόπιν απόφασης της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
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Η έναρξη εκπόνησης/ανάθεσης εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης των παραπάνω θα ξεκινήσει άμεσα
με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, και η ολοκλήρωση θα γίνει σύμφωνα με την
αλληλουχία και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα:
Η ολοκλήρωση των μελετών θα πρέπει να συντελεστεί εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας.
Οι χρόνοι εκτέλεσης των επιμέρους μελετών εκτιμώνται κατ’ ελάχιστον ως εξής:
1. Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης οδοποιίας

1 μήνα

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)

1 μήνα

3. Μελέτη Κτηματολογίου

20 ημέρες

4. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης της οδού

1 μήνας

5. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων

20 ημέρες

Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων και εγκρίσεων δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω καθαρό χρόνο
υλοποίησης των ενδιάμεσων σταδίων.
Η δημοπράτηση κατασκευής και η κατασκευή του Έργου θα πρέπει να συντελεστεί στο υπολειπόμενο
έως τους 24 μήνες διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω αδειοδοτήσεις και οι
απαλλοτριώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί με μέριμνα του Κυρίου του Έργου.
Παράταση της διάρκειας, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση του Έργου και την
παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου είναι δυνατή
ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Κυρίου του Έργου ή του Φορέα Υλοποίησης, σχετική απόφαση
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης και έγκριση των
συμβαλλόμενων μερών μετά από σχετική εισήγηση.
Ουσιώδεις μεταβολές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου θα
αντιμετωπίζονται κάθε φορά μετά από αιτιολογημένη εισήγηση ενός των συμβαλλομένων μερών και
σχετική απόφαση της Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, του άρθρου 6.

8.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα τον Δήμο Κέας, στην οδό Ιουλίδα, Κέα Τ.Κ.
84002.
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
- Τον Δήμαρχο του Δήμου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου που ορίζεται ως πρόεδρος
- ΤονΑντιδήμαρχο του Δήμου Κέας, κ. Καβαλίερο Δημήτριο.
- Τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. κ. Απόστολο Αντωνούδη,
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη και
συναίνεση τους ως προς αυτή την αλλαγή.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η
τήρηση των όρων και εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η
αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης κάθε στοιχείου του έργου, η παράταση του χρονοδιαγράμματος
και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ εγκαίρως ειδοποιούνται τα μέλη της εγγράφως.
Στην ημερήσια διάταξη εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα
από τα μέλη της. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Κυρίου του Έργου ή του Φορέα Υλοποίησης
που θα ορίσει η Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται από εξειδικευμένα στελέχη των συμβαλλομένων
μελών που έχουν γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης. Τα στελέχη αυτά, εφόσον ζητηθεί από την
Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτούν και εκφέρουν άποψη επί των ειδικών
επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά (θα ορισθεί από την επιτροπή κατά την
πρώτη της συνεδρίαση) και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο
έχει ορισθεί, τα οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη
της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε με ομοφωνία και δεσμεύουν
τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση σημαντικών θεμάτων οι αποφάσεις παραπέμπονται για
έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα των φορέων.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα
καθορισθούν με αποφάσεις της.
9.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και για τις άμεσες διοικητικές και
διαχειριστικές ενέργειες - τον τεχνικό σχεδιασμό και συντονισμό του Έργου, συγκροτείται Επιτροπή
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Διοικητικού και Τεχνικού Συντονισμού με αντικείμενο την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τα κάτωθι στελέχη, τα οποία διατίθενται
από τους φορείς της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου :
1. Ευστράτιος Χατζηπανταζής, Πολιτικό Μηχανικό, Διευθυντής Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. –
Συντονιστή της Επιτροπής με Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Επιτροπής την Δέσποινα Καραρήγα,
Πολιτικό Μηχανικό, Διευθύντρια Ανάπτυξης Έργων και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.
2. Δήμητρα Δεμένεγα, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, με
Αναπληρωτή τον κ.Ιωάννη Πορίχη, Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Κέας.
3. Αικατερίνη Τσαβαλά, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Υποδιευθύντρια Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε., με Αναπληρωτή .......................... της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Η ως άνω Επιτροπή έχει την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης και τη συνεργασία των δύο φορέων για την επίλυση διαχειριστικών συμβατικών και άλλων
θεμάτων της Προγραμματικής Συμφωνίας όπως :

 την Ενημέρωση του Κυρίου του Έργου και των Υπηρεσιών του για την πρόοδο της εκπόνησης των
μελετών (χρονοδιάγραμμα δημοπρατήσεων και συμβασιοποίησης, τμηματικές παραλαβές, και θέματα
που τυχόν προκύπτουν κατά την εκπόνηση των μελετών).

 την προώθηση των αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και οργάνωσης του τεχνικού αντικειμένου του
έργου,

 τον συντονισμό της εταιρικής σχέσης και συνεργασίας των συμβαλλομένων.
 την προώθηση διαδικασιών για τη διασφάλιση χρηματοδότησης για τις επόμενες φάσεις
κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώνουν τους Φορείς τους για τα παραπάνω θέματα.
Η λειτουργία της Επιτροπής Διοικητικού και Τεχνικού Συντονισμού έχει διάρκεια από την υπογραφή
της παρούσης έως την ολοκλήρωση του έργου.

10.

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο, εφόσον η παράβαση οφείλεται σε αποκλειστική
υπαιτιότητα ενός των συμβαλλομένων και όχι σε γεγονότα που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων
φορέων, όπως η έκδοση αδειοδοτήσεων, κ.λ.π. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς
αποκατάσταση από την πλευρά του ενός συμβαλλομένου, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική
ζημιά.
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Η αξίωση εις βάρος του Φορέα Υλοποίησης δε μπορεί να υπερβαίνει το 5% του κονδυλίου
αποζημίωσης του άρθρου 4, παρ. 4Δ) της παρούσας σύμβασης.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα
μέρη, παρέχει στο άλλο μέλος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει αποζημίωση με
βάση το ισχύον Δίκαιο.
Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου
ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.
11.

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 ο Φορέας Υλοποίησης υπό τον όρο της απρόσκοπτης
χρηματοδότησής του, ευθύνεται εις ολόκληρον καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
12.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τροποποιήσεις – επεκτάσεις του αντικειμένου θα γίνονται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Φορέα
Υλοποίησης και έγκριση των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης.
Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που
υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών στην παρούσα.

13.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί τον Κύριο του Έργου, δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της παρούσας σύμβασης.
14.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
15.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για
την υλοποίηση του Έργου. Αν προχωρήσει σε υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για
κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των Κυρίων του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
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13.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (καθώς και σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ.) που θα
συνταχθούν από/για τον Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων
που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του Έργου θα παραδοθούν με τη λήξη
ισχύος ή την λύση με οποιοδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης στον Κύριο του Έργου
13.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν
σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
16.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 της
παρούσας.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση καθώς και η καθυστέρηση στη
λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους
ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την
Προγραμματική Σύμβαση.
Λύση της Σύμβασης, εκτός της περίπτωσης 13.1, προβλέπεται και στην περίπτωση που λόγω αλλαγής
των θεσμικών, τεχνικών, διοικητικών ή χρηματοδοτικών όρων δεν θα είναι εφικτή η υλοποίηση του
έργου.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συμβαλλόμενος από ένα (1) ενώ τα υπόλοιπα τρία (3) αντίγραφα θα κατατεθούν σε όποια αρμόδια
αρχή το ζητήσει.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ - Πρόεδρος
Για την
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

(υπογραφή - σφραγίδα)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - Δήμαρχος
Για το Δήμο Κέας
(υπογραφή - σφραγίδα)”
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Β- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης.

Γ- Συγκροτεί την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με αντικείμενο τον συντονισμό και η παρακολούθηση
των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των
όρων και εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε
αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης
κάθε στοιχείου του έργου, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον
τρόπο εφαρμογής της αποτελούμενη από :


Τον Δήμαρχο του Δήμου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου που ορίζεται ως πρόεδρος



Τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Κέας, κ. Καβαλίερο Δημήτριο.



Τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. κ. Απόστολο Αντωνούδη,

Δ- Συγκροτεί την Επιτροπή Διοικητικού και Τεχνικού Συντονισμού με αντικείμενο την προώθηση και
υλοποίηση των αποφάσεων της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τα κάτωθι στελέχη,
τα οποία διατίθενται από τους φορείς της παρούσας για τις ανάγκες του Έργου :

1. Ευστράτιος Χατζηπανταζής, Πολιτικό Μηχανικό, Διευθυντής Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε. – Συντονιστή της Επιτροπής με Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Επιτροπής την
Δέσποινα Καραρήγα, Πολιτικό Μηχανικό, Διευθύντρια Ανάπτυξης Έργων και
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
2. Δήμητρα Δεμένεγα, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κέας, με Αναπληρωτή τον κ.Ιωάννη Πορίχη, Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του
Δήμου Κέας.
3. Αικατερίνη Τσαβαλά, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Υποδιευθύντρια Μελετών της
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., με Αναπληρωτή .......................... της Διεύθυνσης Μελετών της
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 110/2019
Θέμα 26ο: Προκήρυξη θέσεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Αποσύρεται
Θέμα 27ο: Έγκριση αιτημάτων πολιτών για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων .
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βρεττό ο οποίος
εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
«Οι κάτωθι πολίτες ζητούν με αίτησή τους τη μίσθωση κοινόχρηστων χώρων:
1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της κ. Πατηνιώτη Ελευθερίας για την
τοποθέτηση stand και την προώθηση προϊόντων.
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Η κ.Πατηνιώτη Ελευθερία, ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος (Μίνι Μάρκετ) στην
Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1626/17-4-2019 αίτηση στον Δήμο για
μίσθωση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής της, συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ
για την τοποθέτηση stand και την προώθηση προϊόντων.
2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Νικολόπουλου Φώτιου για
την τοποθέτηση stand και την προώθηση ειδών του καταστήματος.
Ο κ. Νικολόπουλος Φώτης, ιδιοκτήτης εμπορικού καταστήματος στην Ιουλίδα Κέας (θέση
Πιάτσα-Στεγάδι), έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1635/17-4-2019 αίτηση στον Δήμο για
μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 7 τμ (6 τ.μ στην προβολή του
καταστήματος και 1 τ.μ. επί της εισόδου στο στεγάδι), για την τοποθέτηση stand και την
προώθηση προϊόντων.
3.Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Παούρη Δημητρίου (“Ο
Φιλάκιας”) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .
Ο κ. Παούρης Δημήτριος, ιδιοκτήτης επιχείρησης καφέ-αναψυκτηρίου, στην Ιουλίδα Κέας
έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ.1660/18-4-2019 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου
χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής του, συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ (8 τ.μ στην προβολή του
καταστήματος του και εφόσον δεν παρεμποδίζεται διέλευση των οχημάτων) για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
4.Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Παούρη Ιωάννη (Ταβέρνα Η
Πιάτσα) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Ο κ. Παούρης Ιωάννης, ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στην Ιουλίδα Κέας (θέση ΠιάτσαΣτεγάδι) έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ.1662/17-4-2019 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση
κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας
20,55 τ.μ (14,25 τ.μ στην προβολή του
καταστήματος και 3,3 τ.μ. επί της πλαϊνής όψης) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .
5. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της κ. Χονδρογιάννη Χρυσάνθης για
την τοποθέτηση stand και την προώθηση ειδών του καταστήματος.
Η κ.Χονδρογιάννη Χρυσάνθη, ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος στην Κορησσία Κέας,
έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1694/19-4-2019 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση
κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ, για την τοποθέτηση stand και την
προώθηση προϊόντων.
6. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της κ. Στέφα Μαρίας για την
τοποθέτηση stand και την προώθηση ειδών του καταστήματος της.
Η κ. Στέφα Μαρία, ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος στην Ιουλίδα Κέας , έχει
καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1699/22-4-2019 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου
χώρου συνολικής επιφάνειας 8 τμ, για την τοποθέτηση stand και την προώθηση προϊόντων.
7. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της κ. Τάξερη Ελένης για την
τοποθέτηση stand και την προώθηση ειδών του καταστήματος της.
Η κ. Τάξερη Ελένη, ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος στην Κορησσία Κέας , έχει
καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1708/22-4-2019 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου
χώρου συνολικής επιφάνειας 2 τμ, για την τοποθέτηση stand και την προώθηση προϊόντων.
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8. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Ποδόγυρου Ιωάννη (Ταβέρνα
“Των Καλοφαγάδων”) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Ο κ. Ποδόγυρος Ιωάννης, ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στην Ιουλίδα Κέας (θέση
Πλατεία) έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ.1621/17-4-2019 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση
κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 97 τ.μ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
.
Οι αιτούμενοι χώροι θα μαρκαριστούν διακριτικά από την αρμόδια υπηρεσία.
Η άδεια στους αιτούντες θα χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι.
Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει αν θα μισθώσει τους προαναφερθέντες αιτούμενους
κοινόχρηστους χώρους στους ανωτέρω πολίτες και με ποιους όρους, λαμβάνοντας υπόψη
την κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αριθμ. 265/2018 απόφασή του περί τελών μίσθωσης
κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το Ν.
3463/2006, άρθρο 37, το Β.Δ από 24-9/20 – 10 -58 άρθρο 13, το Ν. 1080/1980, άρθρο 3, το
Ν. 1043/1980, το Ν. 1577/1985, την αρ. 19 - Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,
το Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και 48, το Ν. 1828/89, το Ν. 1900/90, το Ν.
1337/83 άρθρο 17, παρ. 4, το Π.Δ 6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α- Ν.1337/1983 άρθρο 6, το
Ποιν. Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 και το Ν. 3254/04, την υπ'αριθμ. 265/2018 απόφαση του
Δ.Σ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στους κάτωθι πολίτες, μόνο εφόσον
είναι ταμειακά ενήμεροι.
1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου
χώρου συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ, έμπροσθεν της
επιχείρησής της, στην κ. Πατηνιώτη Ελευθερία ιδιοκτήτριας εμπορικού καταστήματος
(Μίνι Μάρκετ) στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση stand και την προώθηση
προϊόντων.
2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 7 τ.μ, στον κ. Νικολόπουλο
Φώτη, ιδιοκτήτη εμπορικού καταστήματος, στην Ιουλίδα Κέας (6 τ.μ στην προβολή του
καταστήματος και 1 τ.μ. επί της εισόδου στο στεγάδι), για την τοποθέτηση stand και την
προώθηση προϊόντων.
3. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ (8 τ.μ στην προβολή του
καταστήματος του και εφόσον δεν παρεμποδίζεται διέλευση των οχημάτων) , στον κ.
Παούρη Δημήτριο ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ιουλίδα
Κέας, με τον διακριτικό τίτλο “Ο Φιλάκιας” για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
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4. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 20,55 τ.μ (14,25 τ.μ στην
προβολή του καταστήματος και 3,3 τ.μ. επί της πλαϊνής όψης) στον κ. Παούρη Ιωάννη,
ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ιουλίδα Κέας (Ταβέρνα Η
Πιάτσα), για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .
5. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1τ.μ, στην κ. Χονδρογιάννη
Χρυσάνθη, ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος, στην Κορησσία Κέας , για την
τοποθέτηση stand και την προώθηση προϊόντων.
6. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 8τ.μ, στην κ. Στέφα Μαρία,
ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος, στην Ιουλίδα Κέας για την τοποθέτηση stand και την
προώθηση προϊόντων.
7. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 2 τ.μ, στην κ. Τάξερη Ελένη,
ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος, στην Κορησσία Κέας , για την τοποθέτηση stand και
την προώθηση προϊόντων.
8. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 97 τ.μ, στον κ. Ποδόγυρο
Ιωάννη , ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ιουλίδα Κέας (Ταβέρνα
“Των Καλοφαγάδων”), για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 111/2019

Θέμα 28ο: Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό
λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό ο οποίος
εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι θα πρέπει να εντάξουμε μια
νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου. Πρόκειται για την
υπ’αριθμ. 50029874 που αφορά ακίνητο στον Χ.Υ.Τ.Α Κέας στη θέση Βρόσκοπος.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της ένταξης της
υπ’αριθμ.50029874 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου
Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με αριθμό 50029874 στη
θέση Bρόσκοπος Κέας, που αφορά ακίνητο στον ΧΥΤΑ στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ
του Δήμου Κέας.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 112/2019
Θέμα 29ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για
«Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοθήκης», του Κέντρου Κοινότητας .
[Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Κων.Θώδος]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
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».
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοθήκης (23.4.2019), το Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Κέας σε συνεργασία με τον Δήμο Κέας πρόκειται να διοργανώσει εθελοντική,
πολιτιστική -περιβαλλοντική δράση, το πρόγραμμα της οποίας έχει ως κάτωθι:

 18.4.2019 : 19.00 μ.μ.
Παρουσίαση της εργασίας των μαθητών της ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κορησσίας
για το Εργοστάσιο «ΕΜΑΓΕ» στο Κέντρο Κοινότητας στην Κορησσία – Παρουσίαση
βιβλίων από τους μαθητές.

 24.04.2019: Ώρα 13.30 μ.μ. έως 18.00 μ.μ.
1. Διαμόρφωση ανοιχτής βιβλιοθήκης στην πλατεία Δημαρχείου στο «Σκάκι» Ιουλίδας
2. Δημιουργία «Γωνιάς Αγάπης» στην οποία κάθε πολίτης μπορεί να αφήνει εκείνο που δεν
χρειάζεται πια, προς χρήση κάποιου συμπολίτη που το έχει ανάγκη (ρούχο, παιχνίδι,
χρηστικό αντικείμενο).
3. Δημιουργική απασχόληση από εθελόντριες παιδιών ηλικίας 2 έως 16 ετών υπό τον
συντονισμό του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας (παιχνίδια και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες με θεματική το βιβλίο και την ανάγνωση).
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4. Συγκέντρωση και ανταλλαγή βιβλίων σε ειδική διαμορφωμένη γωνιά με σκοπό την
αξιοποίηση των βιβλίων στην νέα ανοιχτή Βιβλιοθήκη και την προσέλευση συμμετεχόντων
στις δράσεις.
5 . Προβολές ταινιών με θεματική το Βιβλίο σε Κάστρο, Πνευματικό Κέντρο και Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Κέας
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων, τα οποία θα αξιοποιήσουν οι συντονιστές,
εθελοντές και συμμετέχοντες, συνολικού ποσού 138,20 € συμπ/νου ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, την εξειδίκευση:
του ΚΑ εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσού 138,20 € συμπ/νου ΦΠΑ
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 και την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 138,20 € συμπ/νου ΦΠΑ για
την προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων, στο πλαίσιο της Δράσης
για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοθήκης
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 113/2019

Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Θώδος

Τα μέλη
1. Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Λέανδρος
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Στέφανος Βρεττός
5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
6. Ελευθερία Μορφωνιού
7. Αντώνιος Παούρης

8. Νικόλαος. Πολίτης
9. Νικόλαος Ζουλός
10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

11. Δημήτριος Μουζάκης

12. Βασιλική Δεμένεγα

13. Βασίλειος Βρέτταρος

14. Σώζα Μουζάκη

15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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