
 

 

        
                                                             

  

                                                  Προς: Πίνακα Αποδεκτών 

 

Θέμα: «Πρόσκληση έκτακτης-κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού 

Συμβουλίου» 
 

Καλείστε να προσέλθετε στη 11
η
 κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου 

στην Ιουλίδα την 5
η
 του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για 

τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

για τα οποία χρειάζεται άμεσα η λήψη απόφασης.  

Για τα θέματα προκύπτει η άμεση ανάγκη για λήψη απόφασης καθώς 

πρόκειται για εργασίες έργων ή προμηθειών που βρίσκονται σε διαδικασία 

υλοποίησης, κάποια από αυτά συγχρηματοδοτούμενα.  

Επίσης, πρέπει να γίνουν αποδοχές χρηματοδοτήσεων και εγγραφές τους στον 

προϋπολογισμό με αναμόρφωση τεχνικού και προϋπολογισμού 2019 για την ομαλή 

εκτέλεση έργων και ενεργειών που αφορούν σε αυτές. 

 

      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

                        Κωνσταντίνος Θώδος 

 

Αποδέκτες: 
Ο Δήμαρχος Κέας Ιωάννης Θ. 

Ευαγγέλου                    

 

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:  

Γεώργιος Δ. Πατητής                           

Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                   

Στέφανος Αθ. Βρεττός                         

Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος                

Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος                   

Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη    

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού                   

Αντώνιος Β. Παούρης                          

Νικόλαος Αυγ. Πολίτης                      

Νικόλαος Αντ. Ζουλός                         

Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου           

Δημήτριος Ν. Μουζάκης                     

Βασιλική Δ. Δεμένεγα                         

Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος                     

Σώζα Αντ. Μουζάκη                            

Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

Νικόλαος Στ. Παούρης  

Κέα, 1/7/2019 

Αριθ. Πρωτ.:  2988 
  



 

Κοινοποίηση: Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας 

                        Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας 

                        κ. Παναγιώτη Βιτάλη, Έπαρχο Κέας – Κύθνου  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

11
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5/7/2019 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2988/1-7-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

 

Θέμα 1ο:  Έγκριση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

“Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί”. 

(προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου)[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 2ο:  Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

“Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Μεριάς”.(προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου) 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 3ο:  Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

“Κατασκευή τοιχών αντιστήριξης οδοποιίας”.(προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση του 

έργου) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 4ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης  της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού 

ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Βρεττός Βασίλειος). ” (σχετίζεται άμεσα με συγχρηματοδοτούμενο) 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 5ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού 

ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Παούρης Ιωάννης). ” (σχετίζεται άμεσα με συγχρηματοδοτούμενο) 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 6ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 

Δήμων για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (4η-5η-6η μηνιαία 

κατανομή έτους 2019). ” (για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων) [εισηγητής: Δήμαρχος, 

κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 7ο:Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας νήσουν Κέας για το έτος 2012».(ολοκληρωμένο έργο, 

αποφυγή δημιουργίας χρηματικών απαιτήσεων έναντι του Δήμου)  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 8ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη  επενδυτικού τοκοχρεωλητικού δανείου από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα 

“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-04-2018 

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 

(ΦΕΚ 1377/τ.Β’24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ. 44173/24-08-2018 

(ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-08-2018) και ισχύει. ”.(υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου) 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση β’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας. (υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 



 

Θέμα 10ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου  

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών  (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 

έργου  “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί””. (προϋπόθεση για 

έγκαιρη υλοποίηση του έργου)  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 11
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας καινούργιου ελαστιχοφόρου 

φορτωτή (μετά μηχανισμού και τροχού διάνοιξης αυλακών”. (προϋπόθεση για την 

πραγματοποίηση της προμήθειας)  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 12ο:  Έγκριση τροποποίησης των όρων της σύμβασης της  “Παροχής εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την 

υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ”. (προϋπόθεση για 

την εκπόνηση του χρηματοδοτούμενου έργου) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 13
ο
: Έγκριση 3

ης
 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. (υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 14
ο
: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα 

«Φιλόδημος ΙΙ». (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 15
ο
: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Κορησσίας και 

Βουρκαρίου Δήμου Κέας» (περιφ. Ν. Αιγαίου). (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων)  

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

Θέμα 16
ο
: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 2019. (χρηματοδοτούμενη κατανομή)[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 17
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών 

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

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. χρηματοδοτούμενη κατανομή) 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 18
ο
: Αποδοχή χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές της 7

ης
 

Ιουλίου 2019.( έκτακτη χρηματοδότηση εν όψει εκλογών) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ι.Ευαγγέλου] 

Θέμα 19
ο
:  Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. ( αποφυγή απώλειας εσόδου του 

Δήμου) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 20
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019. (τα αιτήματα υποβλήθηκαν εντός της περιόδου όπου 

οι αποφάσεις ΔΣ έχουν περιορισμό ως προς το επείγον) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 21
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” (προϋπόθεση για την εκτέλεση 

της σύμβασης) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

 


