11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 5η Ιουλίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 5η Ιουλίου 2019
Σήμερα, 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου
στην Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 2988/1-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,
που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν
παρόντα 9 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
5. Αντώνιος Β. Παούρης
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
7. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου

1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
3. Νικόλαος Α. Πολίτης
4. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
5. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
7. Μουζάκη Αντ.Σώζα
8. Δημήτριος Καβαλιέρος (προσήλθε
αμέσως μετά την λήψη παρουσιών)

8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης 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.
Ο κ.Καβαλιέρος προσήλθε αμέσως μετά την λήψη παρουσιών, δεν αποχώρησαν δημοτικοί
σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
11ης 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
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“Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί””. (προϋπόθεση για έγκαιρη υλοποίηση
του έργου) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 11ο: 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 13ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. (υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 14ο: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ». (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Κορησσίας και
Βουρκαρίου Δήμου Κέας» (περιφ. Ν. Αιγαίου). (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων)
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 16ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων έτους 2019. (χρηματοδοτούμενη κατανομή)[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 17ο: 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 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου
2019.( έκτακτη χρηματοδότηση εν όψει εκλογών) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 19ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. ( αποφυγή απώλειας εσόδου του Δήμου)
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 20ο: 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 21ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” (προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης)
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
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Θέμα: Χαρακτηρισμός συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και λήψη απόφασης επί των
συνημμένων θεμάτων στην πρόσκληση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Θώδος λέει ότι, στο άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010,
όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, ορίζονται ότι: «Ένα (1)
μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών
αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που
αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί
την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον
οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.»
Η λήψη αποφάσεων γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Στην πρόσκληση αιτιολογείται το κατεπείγον της συνεδρίασης και η ανάγκη για άμεση
λήψη απόφασης για τα κάτωθι θέματα περιληπτικά, 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.
Ειδικότερα :
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)
Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Ανάπλαση
Πλατείας Κάτω Μεριάς”.(προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου)
Θέμα 3ο: Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή
τοιχών αντιστήριξης οδοποιίας”.(προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου)
Θέμα 4ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού
ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Βρεττός Βασίλειος). ” (σχετίζεται άμεσα με συγχρηματοδοτούμενο)
Θέμα 5ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού
ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Παούρης Ιωάννης). ” (σχετίζεται άμεσα με συγχρηματοδοτούμενο)
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)
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)
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
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τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-08-2018) και ισχύει.
”.(υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου)
Θέμα 9ο: Έγκριση β’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας. (υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων)
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)
Θέμα 11ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας καινούργιου ελαστιχοφόρου φορτωτή
(μετά μηχανισμού και τροχού διάνοιξης αυλακών”. (προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της
προμήθειας)
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)
Θέμα 13ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. (υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων)
Θέμα 14ο: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ». (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων)
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Κορησσίας και
Βουρκαρίου Δήμου Κέας» (περιφ. Ν. Αιγαίου). (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων)
Θέμα 16ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων έτους 2019. (χρηματοδοτούμενη κατανομή)
Θέμα 17ο: 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)
Θέμα 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου
2019.( έκτακτη χρηματοδότηση εν όψει εκλογών)
Θέμα 19ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. ( αποφυγή απώλειας εσόδου του Δήμου)
Θέμα 20ο: 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)
Θέμα 21ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” (προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης)
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του Προέδρου,
 το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
 την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο των θέματων της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθούν,
λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και τη συζήτηση των ανωτέρω
θεμάτων που περιλαμβάνονται στην 2988/1-7-2019 πρόσκληση στην παρούσα
κατεπείγουσα συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 118/2019
Θέμα 1ο: Έγκριση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου
“Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της προς την
Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 18-03-2019, η ανάδοχος εταιρεία “ERGO-LAND E.Π.Ε.”,
ζητά την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες
βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » έως τις 30/06/2019. Η ανάδοχος αιτήθηκε
στις 18-03-2019 γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά (3) τρείς μήνες, ήτοι
μέχρι 30/06/2019, επικαλούμενος αφενός μεν την έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισμολύ και Αθλητισμού ( ΕΦΑ Κυκλάδων), η οποία έχει ημερομηνία
27/02/2019, αφετέρου δε τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον μήνα Μάρτιο και δεν
ευνόησαν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα
που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Άποψη της Υπηρεσίας μας
είναι ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου,
διότι αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Ήτοι, η μη δυνατότητα
λόγω των εκλογών, από το Δημοτικό Συμβούλιο, λήψης απόφασης παράτασης προθεσμίας
περαίωσης, θα έχει πιθανόν ως αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών της σύμβασης.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 35075/940 έγγραφό
της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ. Προισταμένου του Τμήματος
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε
τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες
βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » “με αναθεώρηση” κατά (3) τρείς μήνες,
ήτοι μέχρι 30/06/2019.
Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά (3) τρείς μήνες από
την ημερομηνία λήξης της 2ης παράτασης του έργου, δηλ έως 30/06/2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), το υπ’ αριθμ.
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Πρωτ.: οικ. 106976/2629/16.08.2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες
βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » της αναδόχου εταιρείας “ERGO-LAND
E.Π.Ε.”, με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά (3) τρείς μήνες, ήτοι
μέχρι 30/06/2019 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 119/2019
Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου
“Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Μεριάς”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της προς την
Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 23η-04-2019, η ανάδοχος εταιρεία “Υρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”,
ζητά την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση
Πλατείας Κάτω Μεριάς» έως τις 22/07/2019. Η ανάδοχος αιτήθηκε στις 22-04-2019
γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 22/07/2019
επικαλούμενος την καθυστέρηση από την έγκριση της αρχαιολογίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα
που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Άποψη της Υπηρεσίας μας
είναι οτι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου,
διότι αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Ήτοι, η μη δυνατότητα
λόγω των εκλογών, από το Δημοτικό Συμβούλιο, λήψης απόφασης παράτασης προθεσμίας
περαίωσης, θα έχει πιθανόν ως αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών της σύμβασης.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ.
54806/1450/21.05.2019 έγγραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ.
Προισταμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Μεριάς» “με αναθεώρηση” κατά δύο (2) μήνες,
ήτοι μέχρι 22/07/2019.
Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου, δηλ έως 22/07/2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), το υπ’ αριθμ.
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Πρωτ.: οικ. 54806/1450/21.05.2019 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση
Πλατείας Κάτω Μεριάς» της αναδόχου εταιρείας
“Υρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, με
αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι
22/07/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 120/2019

Θέμα 3ο: Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου
“Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της προς την
Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 24η-04-2019, η ανάδοχος εταιρεία “ERGOLAND ΕΠΕ”, ζητά
την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας” έως τις 19/08/2019. Η ανάδοχος αιτήθηκε στις 24-042019 γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι
19/08/2019 επικαλούμενος την σχετική προέγκριση από την ΕΦΑ Κυκλάδων την 18η-032019 για εκτέλεση εργασιών παρουσία αρχαιολόγου και τις καιρικές συνθήκες που δεν
ευνόησαν την ομαλή εξέλιξη εργασιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα
που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Άποψη της Υπηρεσίας μας
είναι ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου,
διότι αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Ήτοι, η μη δυνατότητα
λόγω των εκλογών, από το Δημοτικό Συμβούλιο, λήψης απόφασης παράτασης προθεσμίας
περαίωσης, θα έχει πιθανόν ως αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών της σύμβασης.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ.
55121/1460/21.05.2019 έγγραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ.
Προισταμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας” “με αναθεώρηση” κατά δύο
(2) μήνες, ήτοι μέχρι 19/07/2019.
Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου, δηλ έως 19/07/2019.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), το υπ’ αριθμ.
Πρωτ.: οικ. 55121/1460/21.05.2019 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας” της αναδόχου εταιρείας “ERGOLAND ΕΠΕ”, με
αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι
19/07/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 121/2019
Θέμα 4ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού
ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Βρεττός Βασίλειος). ”
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 876/2018
απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθ.πρωτ.
4857- 28/12/2018 μελέτης για την Παροχή Υπηρεσίας σίτισης των 10 απασχολούμενων της
Μονάδας Μελετών-Κατασκευών στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου “Συντήρηση οδού Κορησσίας – Ξύλων νήσου Κέας”, μεταξύ Δήμου
Κέας και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την υπ' αριθ. 877/2018 Απόφαση Ανάθεσης
Δημάρχου ανάδοχος κατέστη ο κ. Βρεττός Βασίλειος.
Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (30/06/2019) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα υπ’ αρ. πρωτ. 2490-07/06/2019 του αναδόχου, μέσω του οποίου ο
ανάδοχος κ. Βρεττός Βασίλειος ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης
της υπ’αριθ. 877/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της παροχής υπηρεσίας σίτισης, έως
τις 31/08/2019, λόγω του ότι θα καθυστερήσει η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
του έργου “Συντήρηση οδού Κορησσίας – Ξύλων νήσου Κέας”, μεταξύ Δήμου Κέας και
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας,
διότι συνδέεται άρρηκτα με το έργο “Συντήρηση οδού Κορησσίας – Ξύλων νήσου Κέας”
που πρόκειται να συνεχιστεί σύντομα. Ήτοι, η μη δυνατότητα λόγω των εκλογών, από το
Δημοτικό Συμβούλιο, λήψης απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, θα έχει πιθανόν
ως αποτέλεσμα την διακοπή και του έργου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση
του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσίας “Σίτισης
προσωπικού ΜΟΜΚΑ” από τον κ. Βρεττό Βασίλειο έως 31/08/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 122/2019
Θέμα 5ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού
ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Παούρης Ιωάννης). ”
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 876/2018
απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθ.πρωτ.
4857- 28/12/2018 μελέτης με την οποία έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης, από τον
προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2018 για την Παροχή Υπηρεσίας σίτισης των 10
απασχολούμενων της Μονάδας Μελετών-Κατασκευών στα πλαίσια της προγραμματικής
σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση οδού Κορησσίας – Ξύλων νήσου
Κέας”, μεταξύ Δήμου Κέας και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την υπ' αριθ. 877/2018
Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου ανάδοχος κατέστη ο κ. Παούρης Ιωάννης του Νικολάου.
Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (30/06/2019) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα υπ’ αρ. πρωτ. 2488-07/06/2019 του αναδόχου, μέσω του οποίου ο
ανάδοχος κ. Παούρης Ιωάννης ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης
της υπ’αριθ. 877/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου και υπ’αριθ. Πρωτ. 4880-31/12/2018
Σύμβαση Ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας σίτισης, έως τις 31/08/2019 λόγω του ότι θα
καθυστερήσει η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης του έργου “Συντήρηση οδού
Κορησσίας – Ξύλων νήσου Κέας”, μεταξύ Δήμου Κέας και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι οτι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας,
διότι συνδέεται άρρηκτα με το έργο “Συντήρηση οδού Κορησσίας – Ξύλων νήσου Κέας”
που πρόκειται να συνεχιστεί σύντομα. Ήτοι, η μη δυνατότητα λόγω των εκλογών, από το
Δημοτικό Συμβούλιο, λήψης απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, θα έχει πιθανόν
ως αποτέλεσμα την διακοπή και του έργου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση
του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσίας “Σίτισης
προσωπικού ΜΟΜΚΑ” από τον κ. Παούρη Ιωάννη έως 31/08/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 123/2019
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). ”
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
2628/14-06-2019 έγγραφo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημερωθήκαμε για
την κατανομή με τον τίτλο “Kεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού
27.540,00€, το οποίο αποδίδεται ως 4η, 5η και 6η μηνιαία δόση έτους 2019 για το Δήμο
Κέας.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την 4η,
5η και 6η μηνιαία δόση έτους 2019, συνολικού ποσού 27.540,00€ για κάλυψη έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής:
1. ΚΑ 20.7413.0013 : «Μελέτη περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ΜΠΕ δράσεων και
έργων διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Κέας»: ποσό 33.456,40 €, εκ των οποίων, τα
27.540,00€ προέρχονται από την 4η , 5η και 6η μηνιαία δόση 2019. Το υπολειπόμενο
ποσό των 5.916,40€ προκύπτει ως εξής:
Με την 1η αναμόρφωση Π/Υ (αποφ. ΔΣ 89/2019) μειώθηκε η χρηματοδότηση του
ΚΑ 30.7333.0005 «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων δημοτικής
οδοποιίας» από την ΣΑΤΑ 2019, σε ποσό 21.623,60 €. Στον ΚΑ αυτόν, είχε ήδη
κατανεμηθεί η 1η αποδοχή ΣΑΤΑ (αποφ. ΔΣ 74/2019), ποσού 27.540,00€. Το ποσό
που ανακατανέμεται είναι η διαφορά των δύο αυτών ποσών, 5.916,40€ .
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το υπ’
αριθμ. 2628/14-06-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο
ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00€, για το Δ. Κέας, το οποίο αποδίδεται ως 4η, 5η και
6η κατανομή έτους 2019 και την εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και κατανέμει την 4η, 5η και 6η ΣΑΤΑ έτους 2019, συνολικού ποσού
27.540,00€. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:
1. ΚΑ 20.7413.0013 : «Μελέτη περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ΜΠΕ δράσεων και
έργων διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Κέας»: ποσό 33.456,40 €, εκ των οποίων, τα
27.540,00€ προέρχονται από την 4η , 5η και 6η μηνιαία δόση 2019. Το υπολειπόμενο
ποσό των 5.916,40€ προκύπτει ως εξής:
Με την 1η αναμόρφωση Π/Υ (αποφ. ΔΣ 89/2019) μειώθηκε η χρηματοδότηση του
ΚΑ 30.7333.0005 «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων δημοτικής
οδοποιίας» από την ΣΑΤΑ 2019, σε ποσό 21.623,60€. Στον ΚΑ αυτόν, είχε ήδη
κατανεμηθεί η 1η αποδοχή ΣΑΤΑ (αποφ. ΔΣ 74/2019), ποσού 27.540,00€. Το ποσό
που ανακατανέμεται είναι η διαφορά των δύο αυτών ποσών, 5.916,40€ .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 124/2019
Θέμα 7ο:Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας νήσουν Κέας για το έτος 2012».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
-Την με αρ. 42/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΧΦΩΕΔ-ΜΘΛ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας για τη
συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικής
Οδοποιίας νήσουν Κέας για το έτος 2012».
-Το από 06/06/2019 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω
έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας νήσουν Κέας για το έτος 2012».
-Την με αριθμ.πρωτ. Διαβιβαστικού 105094/5836/18.10.2013 θεωρημένη τελική
επιμέτρηση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχν. Έργων της Περφέρειας Ν. Αιγαίου, η
οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στη ΔΤΕΚ την 02/07/2013
-Την από 26/08/2012 Έκθεση περαίωσης Έργου της Επιβλεπούσης και την από
18/10/2013 Βεβαίωση Περαίωσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων
σύμφωνα με τις οποίες το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 26/08/2012.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα
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που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Άποψη της Υπηρεσίας μας
είναι ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και
Οριστικής Παραλαβής του έργου, διότι το έργο έχει περαιωθεί από τις 26-08 του έτους
2012 και ο υποχρεωτικός χρόνος συντήρησης παρήλθε στις 28-03 του έτους 2015.
Επιπρόσθετα, η μη επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης σε εύλογο χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία διενέργειας της οριστικής παραλαβής , δύναται να επιφέρει νομίμως
από τον ανάδοχο του έργου την διεκδίκηση του τραπεζικού κόστους εξυπηρέτησής της ,
καθώς και των αντίστοιχων τόκων υπερημερίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των
μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας
νήσουν Κέας για το έτος 2012», το κόστος του οποίου ανήλθε σε 44.550,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ και αφού διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω παραληφθέν έργο ανταποκρίνεται ποιοτικά
και ποσοτικά στις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
-Την με αρ. 42/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΧΦΩΕΔ-ΜΘΛ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας για τη
συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικής
Οδοποιίας νήσουν Κέας για το έτος 2012».
-Το από 06/06/2019 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω
έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας νήσουν Κέας για το έτος 2012».
-Την με αριθμ.πρωτ. Διαβιβαστικού 105094/5836/18.10.2013 θεωρημένη τελική
επιμέτρηση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχν. Έργων της Περφέρειας Ν. Αιγαίου, η
οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στη ΔΤΕΚ την 02/07/2013
-Την από 26/08/2012 Έκθεση περαίωσης Έργου της Επιβλεπούσης και την από
18/10/2013 Βεβαίωση Περαίωσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων
σύμφωνα με τις οποίες το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 26/08/2012.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 06/06/2019 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν
λόγω έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας νήσου Κέας για το έτος 2012».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 125/2019

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. ”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
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Δήμου Κέας, με την Αποφ. 19/2019 (ΑΔΑ:6Ψ3ΨΩΕΔ-ΕΟΑ) και την τροποποίηση αυτής,
57/2019 (ΑΔΑ:Ω268ΩΕΔ-Ι71), εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της
πράξης «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου
δικτύων ύδρευσης Κέας» στο πλαίσιο Προγράμματος “Φιλόδημος Ι” του Άξονα
Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές
ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη
κατανάλωση». Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα το Τμήμα
Αναπτυξιακών προγ/των & διαχείρισης Π.Δ.Ε. με το υπ’αρίθ. Πρωτ. 29821/17.04.2019
έγγραφό του (ΑΔΑ: ΨΡΧΒ465ΧΘ7-ΙΙ6) μας γνωστοποίησε την ένταξη του έργου με τίτλο
«Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων
ύδρευσης Κέας» στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”.
Στην Υπηρεσία μας έφτασε το υπ’αρίθμ. 49045_19/10.05.2019 έγγραφο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο θέτω υπόψη σας, με το οποίο
μας ανακοινώθηκε η έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δανείων, ενταγμένου στο
Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”. Στο ανωτέρω έγγραφο, δίνονται σαφείς οδηγίες για τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συνομολόγησή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
Εισηγούμαστε την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στην 3683/09-05-2019 συνεδρίασή του, στην οποία
εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού
ποσού 1.598.348,00 € ενταγμένου στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, για την εκτέλεση του
έργου: «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου
δικτύων ύδρευσης Κέας» , και ως αυτοί αναφέρονται σαφώς και αναλυτικά στο υπ’αρίθμ.
49045_19/10.05.2019 έγγραφο της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-08-2018) και
ισχύει και την εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, στην 3683/09-05-2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε
η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού
1.598.348,00 € ενταγμένου στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, για την εκτέλεση του έργου:
«Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων
ύδρευσης Κέας» ως εξής:
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α) Κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκης Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό

β) Κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό

1.198.761,00 €
399.587,00 €

Οι όροι έγκρισης έχουν ώς εξής:
1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 15 χρόνια.
2. Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου : η 1/1 του επόμενου της ολοκλήρωσης του

έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του
έργου ή της προμήθειας.
3. Επιτόκιο χορήγησης :

 Σταθερή (ενδεικτικό) 3,31% για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το
ακριβές επιτόκιο θα προσδιοριστεί κατά το χρόνο της εκταμίευσης του εν
λόγω ποσού από την ΕΤΕπ προς το Τ.Π. και Δανείων.
 Σταθερό επιτόκιο 3,43 %, για το 25% από το Τ.Π. και Δανείων
4.

Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση:

α)

51.019,07 €

Για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

β)

17.149,99 €

Για το 25% από το Τ.Π. και Δανείων

5. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα
συμβατικά επιτόκια
6. Συνομολόγηση δανείου:
Με τη σύναψη της δανειακής σύμβασης του δικαιούχου φορέα και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της
έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό
δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της προσκομιζόμενης
από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας.
7. Εκχώρηση εσόδων

Στη δανειακή σύμβαση περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων
εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προε το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομής χρήσης
των πόρων του Προγράμματος (σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 8 της
υπ’αρίθμ,. 13022/2018 ΚΥΑ).
8. Απόδοση-Εκταμίευση

Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα εκταμίευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για τη χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες του
εγκεκριμένου έργου του, ως ακολούθως:
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Προκαταβολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων και την (προσκομιζόμενη) υπογεγραμμένη σύμβαση ανάθεσης
του έργου/προμήθειας.
Με την υποβολή από το δικαιούχο κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού/
πιστοποίησης/ τιμολογίου προμηθειών.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να ζητά πρόσθετα
δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις εκταμιεύσεις του προϊόντος του
δανείου προς τους δικαιούχους με την υποστήριξη της Τεχνικής
Γραμματείας.

9. Ενδιάμεσοι τόκοι

Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό
διάστημα από κάθε ανάληψη μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του
δανείου, θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ο απλός καθαρός
τόκος που αντιστοιχεί στο αναλαμβανόμενο ποσό, με μεταφορά αντίστοιχου
ποσού στο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων με τίτλο “Πρόγραμμα Φιλόδημος”
10. Πληρωμή Δανειακών υποχρεώσεων








Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων, με βάση την συνομολογηθείσα
δανειακή σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα
εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, δε βαρύνει το δικαιούχο, με την επιφύλαξη
της παρ. 7 του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13022/19-04-2018.
Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων, σύμφωνα με τις
συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις, γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου
Εσωτερικών, με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό της παρ. 3 του άρθρου 4 της
ανωτέρω ΚΥΑ.
Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών
υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ , ανά εξάμηνο
από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που
αποστέλλονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
Για τις πληρωμές απαιτούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Α.Π. 134453/2312-2015 (Β’2857), αναλογικά εφαρμοζόμενα.

11.

Πρόωρη εξόφληση δανείου.
Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων μέσω του ΠΔΕ, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δύναται να
περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάρητος,
μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε
δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

12.

Ασφάλεια δανείου.
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Για την ασφάλεια του δανείου, στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της
13022/19-04-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β’/24-04-2018), ο Δήμος μας (οφειλέτης) εκχωρεί στο
Ταμείο Παρ/κών και Δανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη τη διάρκεια του
δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία
παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν
χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους,
παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν.
2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.
3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της
παρ.3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό των δανειακών
υποχρεώσεων του, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του.
13.

Καταγγελία δανειακής σύμβασης.

στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της ΚΥΑ:
 που ο Δήμος μας δεν κάνει ορθή και σύννομή χρήση των πόρων του Προγράμματος
“Φιλόδημος”, όπως αυτό διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, την Τεχνική Γραμματεία ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες
και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του
Προγράμματος “Φιλόδημος”, ή
 που ο Δήμος μας, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δεν διασφαλίζει τη λειτουργία
και τη συντήρησή του, σύμφωνα με το σκοπό της ένταξης, για πέντε έτη ή και
περισσότερο,
ο Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί να ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία:
 εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα Φιλόδημος, με εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που
κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
 καταγγέλλεται η δανειακή σύμβαση
 παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η πληρωμή των δανειακών Υποχρεώσεων
και ο Δήμος μας υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το
σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο,
ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των
δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της
δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των μελλοντικών εσόδων μας για την
εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών μας.
 Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την
απένταξη του έργου, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ΠΔΕ
ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων.
14. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από το Πρόγραμμα
Φιλόδημος Ι:
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 Ο Δήμος μας συμπληρώνει σε ετήσια βάση τυποποιημένα δελτία παρακολούθησης για
την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του
και τα αποστέλλει στην Τεχνική Γραμματεία.
 Η Τεχνική Γραμματεία επεξεργάζεται τις εκθέσεις και υποβάλλει συγκεντρωτική
έκθεση προόδου προς την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η
Τεχνική Γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από πρόσθετες διευκρινήσεις ή
λοιπές πληροφορίες, προκειμένου να αποκτά σαφή εικόνα για την πορεία υλοποίησης
των δράσεων.
 Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, με βάση τις συγκεντρωτικές
εκθέσεις, εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του
Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
 Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, στελέχη της
Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών
καθώς και μέλη της Τεχνικής Γραμματείας δύναται να προβαίνουν σε
δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις των έργων προκειμένου να επιβεβαιώσει την
ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης.
15. Διαδικασία κλεισίματος έργων







Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος μας προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος
συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που
αποστέλλεται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, υπόψη της
Τεχνικής Γραμματείας.
Η Τεχνική Γραμματεία επεξεργάζεται την έκθεση κλεισίματος, διενεργώντας όταν
απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων του έργου.
Στη βάση της έκθεσης κλεισίματος του έργου καθώς και του πορίσματος του
πιθανού ελέγχου, η Τεχνική Γραμματεία προβαίνει στην τελική έκθεση κλεισίματος
του έργου που αφορά η κάθε πρόσκληση.
Η τελική έκθεση κλεισίματος αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής
του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη της παρ.7 του άρθρου 8 της
13022/24-04-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης

16. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από σύμβαση

πίστωσης του Τ.Π.& Δανείων με την ΕΤΕπ:
Πληροφορίες σχετικά με το Έργο/α
Ο Δήμος μας οφείλει:
(α) να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων οποιεσδήποτε πληροφορία/ες ή πρόσθετα έγγραφα
σχετικά με τη χρηματοδότηση, προμήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και
περιβαλλοντικά ζητήματα του Έργου ή σχετικά με το έργο οι οποίες θα απαιτηθούν,
(β) να υποβάλει προς έγκριση στο Τ.Π. & Δανείων και χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε
ουσιώδη αλλαγή στο έργο ή σε οποιοδήποτε Προγράμματα, λαμβάνοντας επίσης
υπόψη τις κοινοποιήσεις που γίνονται προς Τ.Π. & Δανείων όσον αφορά το έργο,
αναφορικά με, μεταξύ άλλων, το τίμημα, το σχεδιασμό, τα σχέδια, το
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χρονοδιάγραμμα ή το πρόγραμμα δαπανών ή το σχέδιο χρηματοδότησης του Έργου
ή του (των) εν λόγω Προγράμματος(των),
(γ) να ενημερώνει αμέσως το Τ.Π. & Δανείων:
(i) για οποιαδήποτε αγωγή ή διαμαρτυρία ή ένσταση που έχει εγείρει οποιοδήποτε
τρίτο μέρος ή για οποιαδήποτε καταγγελία που έχει λάβει ο δανειολήπτης για
οποιαδήποτε Περιβαλλοντική Αξίωση που, απ’ ότι γνωρίζει, έχει εγερθεί ή
επαπειλείται κατά του δανειολήπτη ή/και του Τ.Π. & Δανείων και αφορά
περιβαλλοντικά ή άλλα θέματα που επηρεάζουν το έργο ή οποιοδήποτε εκ των
Προγραμμάτων, και
(ii) για οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάντος του οποίου λαμβάνει γνώση και το
οποίο θέτει σε ουσιαστικό κίνδυνο ή επηρεάζει τις συνθήκες εκτέλεσης ή
λειτουργίας του Έργου,
(iii) για κάθε αναστολή, ανάκληση ή τροποποίηση οποιασδήποτε Περιβαλλοντικής
Άδειας, και να καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με αυτά
τα θέματα,
(δ) γενικά να ενημερώνει το Τ.Π. & Δανείων σχετικά με οποιοδήποτε γνωστό σε αυτόν
γεγονός ή συμβάν το οποίο, σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του Τ.Π. & Δανείων,
ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να επηρεάσει τους όρους της εκτέλεσης ή
λειτουργίας οποιουδήποτε Προγράμματος και
(ε) να επιδίδει στο Τ.Π. & Δανείων όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ενδέχεται
να ζητηθούν ευλόγως σχετικά με την χρηματοδότηση, την εφαρμογή και λειτουργία
του κάθε Προγράμματος, καθώς και τις δραστηριότητες και την οικονομική του
κατάσταση.
Πληροφορίες για την υλοποίηση του Έργου
ο Δήμος μας υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να παραδίδει πληροφορίες για τη πρόοδο
του έργου στη φάση υλοποίησης, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 1, που παρατίθεται
κατωτέρω, προκειμένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ.:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:
Έγγραφο/πληροφορίες

Προθεσμία

Συχνότητα
αναφοράς

19

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 5η Ιουλίου 2019
Έκθεση Προόδου Έργου
- Μια σύντομη ενημέρωση σχετ. με την τεχνική
περιγραφή, εξηγώντας τους λόγους για σημαντικές
αλλαγές έναντι του αρχικού σχεδιασμού,
- Ενημέρωση για την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε
κυρίως τμήματος του έργου, εξηγώντας τους λόγους
ενδεχόμενης καθυστέρησης
- Ενημέρωση για το κόστος του έργου, εξηγώντας
τους λόγους για ενδεχόμενες αυξήσεις στο κόστος σε
σχέση με το αρχικό προϋπολογισμένο κόστος
- Περιγραφή οποιουδήποτε σημαντικού ζητήματος
που έχει επίπτωση στο περιβάλλον
- Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις ή τη χρήση
έργου και σχόλια
- Τυχόν σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει και
τυχόν σημαντικός
κίνδυνος που ενδέχεται να
επηρεάσει τη λειτουργία του έργου
- Οποιαδήποτε νομική ενέργεια σχετικά με το έργο,
που ενδέχεται να έχει διάρκεια.
- Μια Έκθεση Εκχώρησης, με πληροφορίες σχετικά
με το συνολικό οφειλόμενο ποσό βάσει των
Συμφωνιών Επανεκχώρησης ή ένας διαμοιρασμός του
σε μικρότερα ποσά

Ένα χρόνο μετά την
Ετησίως
πρώτη εκταμίευση και
στη συνέχεια μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου

Γλώσσα σύνταξης αναφορών

Ελληνικά & Αγγλικά

Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
Ο Δήμος μας υποχρεούται να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων, πληροφορίες για την
αποπεράτωση και την αρχική λειτουργία του έργου, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 2, που
παρατίθεται κατωτέρω, προκειμένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:
Έγγραφο/πληροφορίες

Ημερομηνία παράδοσης
στην Τράπεζα

20

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 5η Ιουλίου 2019
Έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου, που θα περιλαμβάνει μεταξύ 1 χρόνο μετά την
άλλων:
τελευταία
εκταμίευση
- Μια σύντομη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς το Δανειολήπτη
έργου όπως ολοκληρώθηκε, εξηγώντας τους λόγους για
σημαντικής αλλαγής ,
- Την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε κυρίως τμήματος του
έργου, εξηγώντας τους λόγους ενδεχόμενης καθυστέρησης
- Το τελικό κόστος του έργου, εξηγώντας τους λόγους για
ενδεχόμενες αυξήσεις στο κόστος σε σχέση με το αρχικό
προϋπολογισμένο κόστος
- Το αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν
από το Έργο : τόσο των θέσεων εργασίας κατά την υλοποίηση,
όσο και των μόνιμων νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν,
- Περιγραφή οποιουδήποτε σημαντικού ζητήματος που έχει
επίπτωση στο περιβάλλον
- Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις ή τη χρήση έργου και
σχόλια
- Τυχόν σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει και τυχόν
σημαντικός κίνδυνος που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία
του έργου
- Οποιαδήποτε νομική ενέργεια σχετικά με το έργο, που
ενδέχεται να έχει διάρκεια.
Γλώσσα σύνταξης αναφορών

Ελληνικά & Αγγλικά

Επισκέψεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Θα επιτρέπονται σε πρόσωπα που είναι εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, καθώς και σε πρόσωπα που είναι εντεταλμένα από άλλα θεσμικά όργανα ή
οργανισμούς της ΕΕ, όταν αυτό επιτάσσεται από τις αντίστοιχες υποχρεωτικές διατάξεις
του δικαίου της ΕΕ, να επισκέπτονται τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τα έργα που
αποτελούντο Έργο και να διενεργούν τους ελέγχους που αυτά επιθυμούν και θα τους
παρέχει ή θα φροντίσει να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη συνδρομή προς το σκοπό
αυτό.
Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να
υποχρεωθεί να κοινολογήσει πληροφορίες σχετικά με το Έργο σε οποιοδήποτε αρμόδιο
θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεωτικές διατάξεις του
δικαίου της ΕΕ.




Λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου
Να αναρτά σε ορατό από το κοινό σημείο στο εργοτάξιο των έργων υποδομής
κατασκευών πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται ότι το έργο εντάσσεται στο
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Να συντηρεί, να επιδιορθώνει, να επιθεωρεί και να ανακαινίζει όλα τα περιουσιακά
στοιχεία που αποτελούν μέρος του (των) Προγράμματος (ων), όπως απαιτείται για
να διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας,
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να επιτρέπει εγκαίρως στους εκπροσώπους του Τ.Π. & Δανείων, της ΕΤΕπ και όλων
των άλλων οργάνων της ΕΕ και σε τυχόν άλλους φορείς που είναι δεόντως
εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να διενεργούν
δραστηριότητες λογιστικού ή/και άλλου ελέγχου, να έχουν πρόσβαση μσε
οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόσθετη τεκμηρίωση που ενδεχομένως ζητήσουν, να
επιθεωρούν κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα που περιλαμβάνει το σχετικό
Πρόγραμμα, καθώς και να διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με το
εκάστοτε Πρόγραμμα, και να τους παρέχει ή να φροντίζει να τους παρέχεται, όλη η
αναγκαία βοήθεια για αυτούς τους σκοπούς.
Να αγοράζει εξοπλισμό, να διασφαλίζει υπηρεσίες και να διατάζει εργασίες για το
(τα) Πρόγραμμα(τα)
να εκτελεί και να λειτουργεί κάθε Πρόγραμμα σύμφωνα με τις αρχές δικαίου της ΕΕ
που ισχύουν άμεσα για το εν λόγω Πρόγραμμα.
Ο Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αθέτηση
των παραπάνω υποχρεώσεών του μπορεί να οδηγήσει σε επίσπευση ή/και απαίτηση
προπληρωμής του δανείου που του έχει χορηγηθεί.
Ο Δήμος μας οφείλει να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική
περιβαλλοντική νομοθεσία σε σχέση με τα επενδυτικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν
με το εν λόγω δάνειο.

17. Έξοδα και λοιπές δαπάνες
Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης, γίνεται από το Π.Δ.Ε.
του Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό που συστήνεται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο “Πρόγραμμα Φιλόδημος”.
18. Τέλος ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του, Ιωάννη Ευαγγέλου, για
την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 126/2019
Θέμα 9ο: Έγκριση β’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 9ο 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, ενώ αναμορφώθηκε με την 88/2019 απόφασή μας. Είναι
απαραίτητο να αναμορφωθεί εκ νέου προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα
νέα δαπάνη, λόγω
Α) Ένταξης του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και
προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι».
Β) Ένταξης της Πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και
Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
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«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί
με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:
1. Δημιουργία ΚΑ 63.7312.0002, «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών» ποσό
400.000,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)
2. Δημιουργία ΚΑ 63.7312.0001, «Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου
Δήμου Κέας» ποσό 500.000,00 € (ΕΣΠΑ)
3. Μείωση ΚΑ 62.7413.0001, «Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ» ποσό 200,00€ (ΠΔΕ).
Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται
στην παρούσα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
αποφάσεις του με αριθμ. 297/2018 και 88/2019 καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την β΄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: 127/2019
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””.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ' αριθ. Πρωτ.
79096/2044/14-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, μας διαβιβάστηκε
ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής
οδοποιίας Σωρός – Σπαθί” με ανάδοχο την εταιρία ERGOLAND Ε.Π.Ε., τα οποία
επισυνάπτονται στην παρούσα. (1ος ΑΠΕ με την αιτιολογική έκθεση, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με
το πρακτικό εξακρίβωσης κόστους νέων εργασιών).
Με βάση τα παραπάνω και επειδή η παρούσα απόφαση είναι προϋπόθεση για έγκαιρη
υλοποίηση του έργου σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω έγγραφα και την εισήγηση του Δημάρχου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής
οδοποιίας Σωρός – Σπαθί” , όπως μας διαβιβάστηκαν με το υπ' αριθ. Πρωτ.
79096/2044/14-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2019

Θέμα 11ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας καινούργιου ελαστιχοφόρου
φορτωτή (μετά μηχανισμού και τροχού διάνοιξης αυλακών”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της με αριθ.πρωτ.:3593/03-10-2018 Διακήρυξης αλλά και
του άρθρου 6 της με αριθ.πρωτ.:53/08.01.2019 Σύμβασης προμήθειας καινούργιου
ελαστιχοφόρου φορτωτή (μετά μηχανισμού και τροχού διάνοιξης αυλακών) μεταξύ του
Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε: “ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016.”
2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (07/07/2019) και δεν είχε παραδοθεί
το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, η ανάδοχος εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε: υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 2821/24.06.2019 αίτημα
παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι
“....αιτούμεθα την παράταση του χρόνου παράδοσης του μηχανήματος κατά τέσσερις
(4) μήνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.”.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ότι η λήψη της παρούσας απόφασης είναι
προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της προμήθειας, εισηγούμαστε την χρονική παράταση
της σύμβασης έως 07-11-2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση
του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας καινούργιου ελαστιχοφόρου
φορτωτή (μετά μηχανισμού και τροχού διάνοιξης αυλακών) από την ΠΑΥΛΟΣ Ι.
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε έως 07-11-2019 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη
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νομοθεσία (άρθρο 2016 Ν.4412/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 129/2019
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”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.
118.1/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η
χρηματοδότηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 25.000,00€ για την υλοποίηση ΣΒΑΚ, στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3.
Με την υπ’ αριθμ. 360/2017 (ΑΔΑΜ: ΩΝΘ3ΩΕΔ-3ΨΜ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκε δαπάνη, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην
εκπόνηση του ΣΒΑΚ και βάσει αυτής υπεγράφη η με ΑΠ 4724/20.11.2017 (ΑΔΑΜ:
17SYMV002348014 2017-12-04) σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο Κοσμά Σ.
Αναγνωστόπουλο.
Εν τω μεταξύ προέκυψαν:
1. το έγγραφο «Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban
Mobility Plan (Second Edition)», Final Draft for SUMP Conference, 12 June 2019,
της Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH (συντονιστής της ομάδας
σύνταξης των νέων οδηγιών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκή Επιτροπής)
2. η από 13/11/2017 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου στην οποία αναφέρει:
«...ενημερώνουμε τους ενταγμένους Δήμους με τις αριθ. 114.6/2016 και 118.1/2017
αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ότι μπορούν να προχωρήσουν στις
διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές
κατευθύνσεις των eltis…» και «Μετά την έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων
προδιαγραφών, τα εκπονούμενα ΣΒΑΚ θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα σχετικά
κατευθυντήρια πλαίσια και να ακολουθήσουν τις διαδικασίες οι οποίες θα προβλέπονται
ως προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία και Αποκεντρωμένη Διοίκηση), της Αυτοδιοίκησης
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα του οποίου η δραστηριότητα επηρεάζεται από την
υλοποίηση και ανάπτυξη του ΣΒΑΚ ή/και θα κληθεί μεταγενέστερα να εγκρίνει κατά
την κείμενη νομοθεσία τα προτεινόμενα από το ΣΒΑΚ μέτρα.»
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 9 του Ν. 4599/2019
που αλλάζουν τις προδιαγραφές εκπόνησης του ΣΒΑΚ.
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Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, «ένα μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που
αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Άποψη της Υπηρεσίας μας
είναι ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
προκειμένου την εκ των προτέρων εναρμόνιση του υπό εκπόνηση ΣΒΑΚ με τον νέο κύκλο
του ELTIS, τουλάχιστον όσον αφορά τα κύρια βήματα του κύκλου (1-9). Δεδομένου ότι το
ΣΒΑΚ Δήμου Κέας βρίσκεται ακόμα στα 2 πρώτα βήματα του κύκλου κρίνουμε ότι η
εναρμόνιση είναι πολύ ευκολότερη στην παρούσα φάση, απ’ ότι θα είναι σε κάποια
επόμενη.
Επιπλέον, με αυτήν την επιλογή, το ΣΒΑΚ Δήμου Κέας θα είναι από τα πρώτα στην
Ευρώπη που θα ακολουθήσουν τις νέες Οδηγίες του ELTIS, κάτι που ενδέχεται να
προσδώσει προστιθέμενη αξία και να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες προβολής σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι αλλαγές που εισηγούμαστε στο Γενικό Διάγραμμα του ΣΒΑΚ είναι οι ακόλουθες (οι
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα βήματα είναι ενδεικτικές μέχρι την
οριστικοποίησή τους):

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΒΑΚ

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΒΗΜΑ 1.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1.

Δεξιότητες και διαθέσιμοι πόροι

1.2.

Η Ομάδα του ΣΒΑΚ

1.3.

Διασφάλιση πολιτικής και θεσμικής αποδοχής και υποστήριξης

1.3.

Σχέδιο συμμετοχής φορέων και πολιτών

ΒΗΜΑ 2.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2.1.

Δεσμεύσεις του σχεδιασμού και προσδιορισμός της περιοχής εφαρμογής του ΣΒΑΚ

2.2.

Σύνδεση με άλλες διαδικασίες σχεδιασμού

2.3.

Χρονοδιάγραμμα και διάγραμμα εργασίας

2.4.

Τεκμηρίωση ανάγκης συνεργασίας με εξωτερικό σύμβουλο
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ΒΗΜΑ 3.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3.1.

Πηγές πληροφορίας και δεδομένων

3.2.

Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΒΗΜΑ 4.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

4.1.

Πιθανά σενάρια μελλοντικής ανάπτυξης

4.2.

Διαδικασίες και αποτελέσματα διαβούλευσης - Επικρατέστερο σενάριο

ΒΗΜΑ 5.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

5.1.

Όραμα

5.2.

Διαδικασίες και αποτελέσματα διαβούλευσης - Γενικοί στόχοι

ΒΗΜΑ 6.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

6.1.

Δείκτες παρακολούθησης

6.2.

Ειδικοί στόχοι

ΕΙΔΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ

ΔΕΙΚΤΩΝ

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΒΗΜΑ 7.

ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΤΡΩΝ

7.1.

Διαδικασίες και αποτελέσματα διαβούλευσης - Λίστα μέτρων

7.2.

Προσδιορισμός ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων

7.3.

Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων

ΒΗΜΑ 8. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
8.1.

Ενέργειες

8.2.

Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης

8.3.

Προτεραιότητες, καθήκοντα και χρονοδιάγραμμα

8.4.

Διασφάλιση ευρείας πολιτικής και δημόσιας υποστήριξης

ΒΗΜΑ 9.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΒΑΚ

9.1.

Διασφάλιση ποιότητας

9.2.

Σχέδιο συν-χρηματοδότησης

9.3.

Τελικό έγγραφο διαβούλευσης του ΣΒΑΚ
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Το 2ο Παραδοτέο (που υποβλήθηκε και θα πρέπει να αναθεωρηθεί), όπως και τα παραδοτέα
που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί (3ο και 4ο) προτείνουμε να αναδιαμορφωθούν ως εξής:
2ο Παραδοτέο. Αντικείμενο της εργασίας του Συμβούλου είναι να φροντίσει για την
ολοκληρωμένη εκπόνηση των βημάτων 1, 2 (σύμφωνα με το γενικό διάγραμμα ΣΒΑΚ).
Παραδοτέα – Προαπαιτούμενα για εξόφληση: Έκθεση Αναφοράς
Χρόνος Εκπόνησης: 90 ημέρες από την εξόφληση του 1ου παραδοτέου και την έγγραφη
εντολή του Δήμου να προχωρήσει στο επόμενο παραδοτέο.
Σημείωση: Με το παρόν δημιουργείται υποχρέωση αναθεώρησης του παραδοτέου βάσει
των ανωτέρω προδιαγραφών και επανυποβολή.
Αμοιβή: 8.000Ε+ΦΠΑ
3ο Παραδοτέο. Αντικείμενο της εργασίας του Συμβούλου είναι να φροντίσει για την
ολοκληρωμένη εκπόνηση των βημάτων 5, 6 (σύμφωνα με το γενικό διάγραμμα ΣΒΑΚ).
Παραδοτέα – Προαπαιτούμενα για εξόφληση: Έκθεση Αναφοράς
Χρόνος Εκπόνησης: 90 ημέρες από την εξόφληση του 2ου παραδοτέου και την έγγραφη
εντολή του Δήμου να προχωρήσει στο επόμενο παραδοτέο.
Αμοιβή: 1.000Ε+ΦΠΑ
4ο Παραδοτέο. Αντικείμενο της εργασίας του Συμβούλου είναι να υποστηρίξει τον Δήμο
κατά την εκπόνηση του βήματος 8 (σύμφωνα με το γενικό διάγραμμα ΣΒΑΚ) και στην
διαδικασία έγκρισης του ΣΒΑΚ από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παραδοτέα – Προαπαιτούμενα για εξόφληση: Έκθεση Αναφοράς και Εισήγηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του ΣΒΑΚ
Χρόνος Εκπόνησης: μέχρι την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ
Αμοιβή: 6.000Ε+ΦΠΑ
Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης εισηγούμαστε να παραμείνουν ως έχουν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη όλα τα
ανωτέρω έγγραφα και διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αλλαγή των όρων της με ΑΠ 4724/20.11.2017 (ΑΔΑΜ:
17SYMV002348014
2017-12-04)
σύμβασης
«ΠΑΡΟΧΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΒΑΚ» με τον ανάδοχο Κοσμά Σ. Αναγνωστόπουλο ως αναφέρεται
ανωτέρω.
Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης θα παραμείνουν ως έχουν.
Το παρόν δημιουργεί την υποχρέωση επανυποβολής του 2ου παραδοτέου
αναθεωρημένου κατά τα νέα πρότυπα του ELTIS και την επανυποβολή του.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 130/2019

Θέμα 13ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος το ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου ο οποίος εισηγούμενος
το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2019
ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2019 απόφαση και, σύμφωνα
και με την υπ’αριθμ. 78/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρέπει να
αναμορφωθεί.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

1) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας
Σύμφωνα με την ΣΑΕΠ 067_1 η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας για το 2019
ανέρχεται στις 35.000,00€. Στον αρχικό προϋπολογισμό είχε προβλεφθεί ποσό 33.688,90€.
Για τον λόγο αυτό αναμορφώνουμε συμπληρώνοντας το υπολειπόμενο ποσό μέχρι το
εγκεκριμένο όριο.
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1328.0007

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την
πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου
Κέας»

33.688,92

1.311,08

35.000,00

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

211,08

211,08

0,00

150,00

150,00

0,00

350,00

350,00

1.311,08

1.311,08

60.6073.0001
60.6612.0001
60.6613.0001
60.6699.0001
60.7133.0001

Επιμόρφωση προσωπικού
Κέντρου Κοινότητας
Προμήθεια γραφικής ύλης
Κέντρου Κοινότητας
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
Κέντρου Κοινότητας
Έπιπλα - σκεύη Κέντρου
Κοινότητας
ΣΥΝΟΛΟ

Η ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλει το αποθεματικό του Δήμου.
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Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.
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 Δημάρχου και την υπ’αριθμ 78/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2019 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2019
Θέμα 14ο: Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση 30292_2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) θα επιχορηγηθούν όλοι οι
Δήμοι της χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, που
εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος
ΙΙ».
Για τον Δήμο Κέας το ποσό που κατανεμήθηκε είναι 184.800,00€ .
Με βάσει τα ανωτέρω και επειδή αφορά χρηματοδοτούμενο έργο, καλείται το Δημοτικό
Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα
πιστωθεί στον Κ.Α.εσόδου 1322.0009 «Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
επενδυτικές δαπάνες» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
ανωτέρω ΥΑ και την εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 184.800,00€ που κατανεμήθηκε στον
Δήμο μας, ως «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», που
θα πιστωθεί στον Κ.Α.εσόδου 1322.0009 «Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
για επενδυτικές δαπάνες» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2019

Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Κορησσίας και
Βουρκαρίου Δήμου Κέας» (περιφ. Ν. Αιγαίου).
Αποσύρεται
Θέμα 16ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων έτους 2019.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΔΕΠ κα Ελευθερία Μορφωνιού,
η οποία εισηγούμενη το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον λόγω
χρηματοδοτούμενης κατανομής αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 267§2 του Ν.
3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων», το άρθρο 113§6 του
Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και το υπ’ αριθμ.
44167/12.06.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο μας
γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 43155/06.06.2019 απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ
(ΑΔΑ: 7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 8.700,00€ για την
συντήρηση και επισκευή των κτιρίων των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας
Εκπαίδευσης έτους 2019.
Στο προαναφερόμενο ποσό γίνεται παρακράτηση για το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π.Δ.), ύψους 0,15%, δηλαδή ποσό ύψους 13,05€. Επομένως το καθαρό ποσό
ανέρχεται σε 8.686,95€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση της
Δ.Ε.Π., καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
 αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ εσόδου
1312.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2019
 εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει
πίστωση του ποσού των 8.700,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,
δηλαδή ποσού 13,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό
του έτους 2019 με ΚΑΕ εξόδου 00.6711.0005
αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών
Επιτροπών του Δήμου.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ, το ποσό που
αποδίδεται, πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συντήρηση και επισκευή των
σχολικών κτιρίων των μονάδων Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κέας.
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/2019 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π.
εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής:
Σχολική Επιτροπή
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

Ποσό επιχορήγησης
5.212,17€

Αιτιολογία
Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων
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Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

3.474,78€

ΣΥΝΟΛΟ

8.686,95€

Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων
Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται επιχορήγηση για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων των
μονάδων Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κέας που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ εσόδου
1312.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.
2.
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του
ποσού των 8.700,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού
13,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2019 με ΚΑΕ
εξόδου 00.6711.0005 ως εξής:
1.

Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

5.212,17€

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

3.474,78€

ΣΥΝΟΛΟ

8.686,95€

Αιτιολογία
Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων
Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων
Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:133/2019

Θέμα 17ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη
Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον λόγω
χρηματοδοτούμενης κατανομής αναφέρει ότι, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ.
52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, τις
επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών
και την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3013/Β/25.07.2018), καλείται το Δημοτικό
Συμβούλιο να αποδεχθεί επιχορήγηση συνολικού ύψους 9.442,59 € για την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω του
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Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς''.
Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον ΚΑ 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2019 με το ποσό των 9.442,59€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση
του Δημάρχου και έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2ΝΛ4) πρόσκληση του ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ
3013/Β/25.07.2018),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ μηνών Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 συνολικού
ποσού 9.442,59 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των υπαλλήλων μέσω
του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' και τις κατανέμει στον KA 10.6054 ''Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 134/2019
Θέμα 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου 2019.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την έκδοση της
ΚΥΑ 49153/27.06.2019 (ΦΕΚ 2591/27.06.2019 τεύχος B’) με θέμα «Συγκρότηση ειδικών
εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την
προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019» και της ΚΥΑ
49540/28.06.2019 (ΦΕΚ 2641/28.06.2019 τεύχος B’) με θέμα «Καθορισμός εκλογικής
αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019.» ορίζονται τόσο ο αριθμός των υπαλλήλων που θα αποτελέσουν τα εκλογικά

συνεργεία, όσο και η εκλογική αποζημίωση για την υπερωριακή αυτή απασχόληση. Για τον
Δήμο Κέας ορίζονται 13 υπάλληλοι με αποζημίωση 130,00€ έκαστος, διαμορφώνοντας την
έκτακτη χρηματοδότηση στο ποσό των 1.690,00€, για την οποία πρέπει να γίνει αποδοχή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί στον Κ.Α.εσόδου 1211.0002
«Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής
αποζημίωσης» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω ΚΥΑ και την εισήγηση του Δημάρχου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 1.690,00€ που κατανεμήθηκε στον Δήμο
μας, ως εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν τα εκλογικά
συνεργεία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019, που θα πιστωθεί στον Κ.Α.εσόδου 1211.0002 «Έκτακτη χρηματοδότηση του
Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης» του προϋπολογισμού
του Δήμου οικ. έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 135/2019

Θέμα 19ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Θώδος Κωνσταντίνος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, για την αποφυγή απώλειας εσόδου του Δήμου αναφέρει ότι:
«Οι κάτωθι πολίτες ζητούν με αίτησή τους τη μίσθωση κοινόχρηστων χώρων:
1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου πέριξ περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως της κ. Αγγέλοβα
Σύλβια για την τοποθέτηση stand και ψυγείων.
Η κ. Αγγέλοβα Σύλβια, ιδιοκτήτρια περιπτέρου στον Οτζιά Κέας, έχει καταθέσει την υπ’
αριθμ. 3043/2-7-2019 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου πέριξ
περιπτέρου, συνολικής επιφάνειας 15,90 τ.μ για την τοποθέτηση stand και ψυγείων.
2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Ποδόγυρου Αντωνίου για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .
Ο κ. Ποδόγυρος Αντώνιος, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ
ΕΝ ΛΕΥΚΩ) στην Ιουλίδα Κέας , έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 3044/2-7-2019 αίτηση στον
Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 28 τμ, 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
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Δ.Σ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στους κάτωθι πολίτες, μόνο εφόσον
είναι ταμειακά ενήμεροι.
1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 15,90 τ.μ, , στην κ. Αγγέλοβα
Σύλβια ιδιοκτήτρια περιπτέρου στον Οτζιά Κέας, για την τοποθέτηση stand και ψυγείων
πέριξ περιπτέρου
2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ, στον κ. Ποδόγυρο
Αντώνιο, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ ΕΝ ΛΕΥΚΩ) στην
Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 136/2019
Θέμα 20ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Θώδος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, το θέμα εισάγεται στο δημοτικό συμβούλιο μετά από πρόταση του
Δημάρχου, λόγω του ότι οι ενδιαφερόμενοι έκαναν γνωστοποίηση και αίτημα προς το Δήμο
την περίοδο που οι αποφάσεις ΔΣ έχουν περιορισμό ως προς το επείγον.
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:
 Εταιρεία «VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ»
στη θέση Μεσολίβαδο Κορησσίας με αρ. γνωστοποίησης 1107743(0) (αρ. πρωτ. αίτησης:
1919/8-5-2019)
 Δαλαρέτος Πέτρος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ με την επωνυμία «Εννέα Κόρες» στο
Βουρκάρι Κέας με αρ. μεταβολής γνωστοποίησης για χρήση μουσικής: 1111369(1) (αρ.
πρωτ. αίτησης: 2200/24-5-2019)
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
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1. Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας

Υγείας από θορύβους Μουσικής»
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
5. Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017
6. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
7. Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
8. Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω
άδειας
9. Την θετική εισήγηση του Προέδρου
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 Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2019 στα καταστήματα
 Εταιρεία «VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ»
στη θέση Μεσολίβαδο Κορησσίας με αρ. γνωστοποίησης 1107743(0) (αρ. πρωτ. αίτησης:
1919/8-5-2019)
 Δαλαρέτος Πέτρος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ με την επωνυμία «Εννέα Κόρες» στο
Βουρκάρι Κέας με αρ. μεταβολής γνωστοποίησης για χρήση μουσικής: 1111369(1) (αρ.
πρωτ. αίτησης: 2200/24-5-2019)
«Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 137/2019
Θέμα 21ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της με αριθ.πρωτ.:459/07.02.2019 Σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας

ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ ΟΕ : “ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.”
2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (16/07/2019) και δεν είχε εξαντληθεί
το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, η ανάδοχος εταιρεία ΑΦΟΙ
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ΜΠΟΥΤΣΗ ΟΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 3031/2.07.2019 αίτημα
παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι
“Παρακαλώ όπως παραταθεί έως 30/11/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού
αντικειμένου της από 07/02/2019 μεταξύ μας σύμβασης”.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την
εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 30-112019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση
του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ με ανάδοχο την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ ΟΕ έως 30-11-2019 σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2016 Ν.4412/2016).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 138/2019

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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