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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 29

η
  Αυγούστου 2019 

 

Σήμερα, 29 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού 

Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 3927/23-8-2019 

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. Δημήτριος Καβαλιέρος 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος 
2. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 2. Στέφανος Αθ. Βρεττός 
3. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 3. Γεώργιος Δ. Πατητής 
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 4. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 
5. Αντώνιος Β. Παούρης 5. Βασιλική Δ. Δεμένεγα 
6. Νικόλαος Α. Πολίτης 6. Νικόλαος Στ. Παούρης 
7. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 7. Μουζάκη Αντ.Σώζα 
8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας 8. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
  

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, επίσης απουσιάζουν ο 

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης και ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης . 
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 
 

Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   
13

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/8/2019 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.3927/23-8-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1
ο
:  Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη συναυλία της Καρθαίας ”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ι.Ευαγγέλου] (ήδη προγραμματισμένη εκδήλωση) 
 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση 5

ης
 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου](ομαλή εκτέλεση προϋπολογισμού) 
 

Θέμα 3
ο
: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2019. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου](καταληκτική ημερομηνία)  
 

Θέμα 4
ο
: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης. [εισηγητής: Εντεταλμένος 

Δημ. Σύμβ. κ. Αντώνιος Παούρης]( εύρυθμη λειτουργία Ο.Υ) 
 

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

ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Παούρης Ιωάννης). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] (σχετίζεται 

άμεσα με συγχρηματοδοτούμενο) 
 

Θέμα 6
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού 

ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Βρεττός Βασίλειος). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

(σχετίζεται άμεσα με συγχρηματοδοτούμενο) 
 

Θέμα 7ο:  Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

“Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Μεριάς. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] (υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενου έργου) 
 

Θέμα 8
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Διοργάνωσης έκθεσης φωτογραφίας”. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] (προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης) 
 

Θέμα 9
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας ειδών οδικής σήμανσης και 

επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου.» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

(προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης) 
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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, καθώς σχετίζονται στην πλειονότητά τους με ήδη 

προγραμματισμένα θέματα, υπηρεσίες, προμήθειες και χρηματοδοτούμενα έργα και έχουν 

να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.  
Ειδικότερα : 

Θέμα 1ο:   Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη συναυλία της Καρθαίας ”. (ήδη προγραμματισμένη 

εκδήλωση) 
Θέμα 2

ο
: Έγκριση 5

ης
 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας (ομαλή εκτέλεση 

προϋπολογισμού) 
Θέμα 3

ο
: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2019. (καταληκτική 

ημερομηνία)  
Θέμα 4

ο
: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης. ( εύρυθμη λειτουργία Ο.Υ) 

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

ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Παούρης Ιωάννης). (σχετίζεται άμεσα με συγχρηματοδοτούμενο) 
Θέμα 6

ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού 

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

Θέμα 7ο:  Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

“Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Μεριάς (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου) 
Θέμα 8

ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Διοργάνωσης έκθεσης φωτογραφίας”. 

(προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης) 
Θέμα 9

ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας ειδών οδικής σήμανσης και 

επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου.» (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  
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 το περιεχόμενο των θέματων της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθούν, 

λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Το χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και τη συζήτηση των ανωτέρω 

θεμάτων που περιλαμβάνονται στην 3927/23-8-2019 πρόσκληση στην παρούσα 

κατεπείγουσα συνεδρίαση. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  141/2019 
 

 

 

Θέμα 1
ο
:  Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη συναυλία της Καρθαίας ”. (ήδη 

προγραμματισμένη εκδήλωση) 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων.Θώδος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. Ζ, (Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών. 
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου. 
Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΡΘΑΙΑ διοργανώνουν το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα, μουσική 

παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Καρθαίας με τίτλο "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΟ 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ". 
Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στον Μη κερδοσκοπικό Σύλλογο 

“Ερασίστρατος” σκοπός του οποίου είναι να υποστηρίζει τις ιατρικές ανάγκες του 

Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας. 
Τα διατιθέμενα χρήματα ο “Ερασίστρατος” θα τα διαθέσει για την πρόσκληση, την 

κάλυψη της μετακίνησής τους, της διαμονής τους και της διατροφή τους, ιατρών 

ειδικοτήτων που δεν διατίθενται στο ΠΠΙ Κέας για διαγνωστικές και άλλες ανάγκες των 

δημοτών Κέας που δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν από το νησί γι΄αυτό το 

σκοπό. 
Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ.  96/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ1ΙΩΕΔ-ΜΣΒ) απόφασή 

της, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 107/2019 Ο.Ε. (ΑΔΑ:96ΖΝΩΕΔ-Θ54), εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τέλους εισιτηρίου ύψους 5,00 € (συμπ. ΦΠΑ) 

για όρθιους θεατές και 10,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές σε πάγκους και 20,00€ 

(συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές στις κερκίδες του θεάτρου, για την εν λόγω συναυλία. 
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 
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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 και τη 

λήψη της εν λόγω απόφασης, προκειμένου για την έγκαιρη διοργάνωση της ήδη 

προγραμματισμένης εκδήλωσης.  
Δεδομένου ότι:  
1. Με την υπ’ αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ψηφίστηκε εξειδικευμένος ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 του Δήμου για την εν λόγω διοργάνωση 

2. Η Οικονομική Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ομόφωνα για τον καθορισμό εισιτηρίου 

ως αναφέρεται ανωτέρω και 
3. Η εν λόγω απόφαση δεν δημιουργεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση καθορισμού τέλους εισιτηρίου για 

την εκδήλωση ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΘΑΙΑ – Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΟ 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ως αναφέρεται ανωτέρω. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ 

αριθμ. 96/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ1ΙΩΕΔ-ΜΣΒ) απόφασή της Ο.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

την 107/2019 Ο.Ε. (ΑΔΑ:96ΖΝΩΕΔ-Θ54), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 

εισήγηση του Προέδρου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον καθορισμό τέλους εισιτηρίου για την εκδήλωση ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΡΘΑΙΑ – Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, που θα γίνει στην 

περιοχή Καρθαία Κέας στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, ύψους 5,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για όρθιους 

θεατές και 10,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές σε πάγκους και 20,00€ (συμπ. 

ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές στις κερκίδες του θεάτρου. 
Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στον Μη κερδοσκοπικό Σύλλογο 

“Ερασίστρατος” σκοπός του οποίου είναι να υποστηρίζει τις ιατρικές ανάγκες του 

Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας. 
Τα διατιθέμενα χρήματα ο “Ερασίστρατος” θα τα διαθέσει για την πρόσκληση, την 

κάλυψη της μετακίνησής τους, της διαμονής τους και της διατροφή τους, ιατρών 

ειδικοτήτων που δεν διατίθενται στο ΠΠΙ Κέας για διαγνωστικές και άλλες ανάγκες των 

δημοτών Κέας που δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν από το νησί γι΄αυτό το 

σκοπό. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 142/2019 
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Θέμα 2
ο
: Έγκριση 5

ης
 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. ομαλή 

εκτέλεση προϋπολογισμού) 
 

Ο Πρόεδρος το ΔΣ  κ. Κων.Θώδος το εισηγούμενος το 2
ο
 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. 111/2019 

(ΑΔΑ:9ΚΞΨΩΕΔ-5ΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρέπει να αναμορφωθεί. 
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

1) Εγγραφή υποχρεωτικής δαπάνης 
 

Στο υπ΄αριθμ 46214/18-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα  «Εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010» αναφέρεται ότι παρά την απαγόρευση λήψης 

αποφάσεων από το ΔΣ μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, σε αρκετές 

περιπτώσεις απαιτείται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τρέχοντα 

ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.  
Ο Δήμος μας πρόσφατα κλήθηκε να ασφαλίσει νεοαποκτηθέν πυροσβεστικό όχημα που 

προήλθε από δωρεά ιδιωτικού ιδρύματος. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση 

του ΚΑΕ που αφορά στην ασφάλιση πυροσβεστικών οχημάτων, δεδομένου ότι στις 

15/9/2019 λήγουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δύο πυροσβεστικών οχημάτων, και το 

εναπομείναν ποσό στον ΚΑΕ δεν επαρκεί για την κάλυψή τους.  
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

15.6274.0008 
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 
(δ)  2019-20 19.706,00 -400,00 19.306,00 

70.6253.0001 
Ασφάλιστρα πυροσβεστικών 
οχημάτων 1.930,00 400,00 2.330,00 

 

 

2) Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές δαπάνες 
 

Με την υπ΄αριθμ. 30292/19.04.2019 Υπουργική Απόφαση, αποδόθηκε στους Δήμους 

έκτακτη επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για 

επενδυτικές δαπάνες.  

Στο υπ΄αριθμ 46197/18-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα:  «Εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010», αναφέρεται ότι: «οι μόνες ενέργειες στις οποίες 

μπορεί να προβεί στην παρούσα χρονική στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η αποδοχή του 

σχετικού ποσού της επιχορήγησης και η εγγραφή του στον Προϋπολογισμό ως έσοδο και ως 

δαπάνη στο «Αποθεματικό». Υπογραμμίζεται ότι, για την αναφερόμενη περίπτωση και εφόσον 

αυτό καθίσταται αναγκαίο, το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού μπορεί να 

υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 

161 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Η εν λόγω υπέρβαση θα πρέπει να στοιχειοθετείται από το Δήμο 

και να εξετάζεται από την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή.» 
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Με την 132/2019 (ΑΔΑ: 68ΒΕΩΕΔ-Ψ3Μ) απόφασή του το ΔΣ έχει αποδεχτεί 

την ανωτέρω επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται εξ ολοκλήρου στο 

αποθεματικό, καθόσον αφορά σε έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, ο 

προγραμματισμός των οποίων, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

δημοτικού συμβουλίου. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 

δέσμευση της επόμενης δημοτικής αρχής από την βούληση της απερχόμενης, 

δεν εγγράφεται καμία σχετική δαπάνη και το εισπραχθέν ποσό των 92.400,00€ 

προστίθεται στο ήδη εγγεγραμμένο αποθεματικό, υπερβαίνοντας το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο κατά παρέκκλιση του άρθρου 161 του ΚΔΚ.  

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

1322.0009 
Έκτακτη επιχορήγηση από το 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές 
δαπάνες 

0,00 92.400,00 92.400,00 

 

 

3) Αποθεματικό 
 

 

 

 

 

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 Προέδρου και την υπ’αριθμ 111/2019 (ΑΔΑ:9ΚΞΨΩΕΔ-5ΟΑ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   

Αρχικό Αποθεματικό  3.851,47  
Αύξηση Εσόδων (+) 92.400,00  

Τελικό Αποθεματικό 96.251,47  
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Εγκρίνει την 5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2019 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 143/2019 
 

 

 

 

 

Θέμα 3
ο
: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2019. 

(καταληκτική ημερομηνία)  
 

    Ο Πρόεδρος του ΔΣ  κ. Κων.Θώδος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ.  110/2019 

(ΑΔΑ:Ω2ΦΧΩΕΔ-Μ6Β) απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

(β΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Οικονομικής 

υπηρεσίας του Δήμου:         
«Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία 

υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των 
προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας 
υποβάλλουμε την έκθεση εκτέλεσης του Β΄ τριμήνου 2019.  

Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β΄ 
τριμήνου, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον 
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.  

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την 
Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και 
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το 
Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο 
να προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 
ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά 
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα 
αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το Β΄ τρίμηνο 2019. 

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και τα 
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου : 
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1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Β΄ τριμήνου του 
έτους 2019. 

2. Πίνακας 3:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Β΄ τριμήνου 2019 

3. Πίνακας 4 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019. 

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην 
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των 
στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται 
υπόψη οι εξής παράμετροι: 

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους 
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.» 

Στην §5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και 
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού 
απόκλισης των εσόδων. 

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο 

απολογισμός του Β΄ τριμήνου.  

Ομάδα ΚΑΕ 
Ομαδοποιημένοι 

Κωδικοί 
Προϋπολογισμού 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 

1. Επιχορηγήσεις 
από Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

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

605.691,00 645.960,77 40.269,77 6,65% 

2. Επιχορηγήσεις 
από ΠΔΕ και ΕΕ 

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

149.000,00 142.997,04 -6.002,96 -4,03% 

3α. Ίδια Έσοδα 

(01)+ (02)+ (03)+ (04) + 
(05)+ (07) + (11)+ (14) + 

(15) + (16) + (1213) + 
(1219) + (1326)+ (1329) 

219.462,00 228.060,61 8.598,61 3,92% 



13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 29
η
 Αυγούστου 2019 

10 

 

3β. Ίδια Έσοδα 
ΠΟΕ 

(21) + (22) _Έσοδα 
παρελθόντων 

οικονομικών ετών 
(Π.Ο.Ε.) που 

βεβαιώνονται  για πρώτη 
φορά 

196.260,00 188.345,20 -7.914,80 -4,03% 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 
32 

(32)_Εισπρακτέα 
υπόλοιπα - (85) 
_Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 

55.852,00 66.929,94 11.077,94 19,83% 

5. Λοιπά Έσοδα 

(41)_Εισπράξεις υπέρ 
δημοσίου και τρίτων (+) 

(42) _Επιστροφές 
χρημάτων(+) (31) 

_Εισπράξεις από δάνεια 

220.598,00 206.459,23 -14.138,77 -6,41% 

Σύνολο Εσόδων 
(Α1) 

 
1.446.863,00 1.478.752,79 31.889,79 2,20% 

6. Διαθέσιμα 
Ταμειακά διαθέσιμα 
κατά την 31.12 2018 

1.365.285,00 1.365.284,80 -0,20  

Σύνολο Εσόδων 
και Διαθεσίμων 

(Α1+6) 
 

2.812.148,00 2.844.037,59 31.889,59 1,13% 

  
Κατά το Β τρίμηνο πραγματοποιήθηκε και εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση 

του Π/Υ και του ΟΠΔ. Κατά συνέπεια οι πίνακες έχουν συνταχθεί με βάση τα 
αναμορφωμένα μεγέθη των δύο παραπάνω καταστάσεων.  

Παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις των εσόδων κατά το Β τρίμηνο υπερέβησαν τον 
αναμορφωμένο στόχο κατά 31.889,79€.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα εγγράφονται στο μέγεθος που διαμορφώθηκαν στις 
31.12.2018 και για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ στόχου και απολογισμού. 

Η συνολική απόκλιση των εσόδων από τον στόχο ανέρχεται σε 31.889,59€ και 
ποσοστό 1,13%. 
 

Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των 

ιδίων εσόδων, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του 

ΥΠΕΣ. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 
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 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης  
% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 219.462,00 228.060,61 8.598,61 3,92% 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 196.260,00 188.345,20 -7.914,80 -4,03% 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 55.852,00 66.929,94 11.077,94 19,83% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 471.574,00 483.335,75 11.761,75 2,49% 

 
Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων. Οι 

εισπράξεις κατά το B τρίμηνο είναι κατά 11.761.75€ μεγαλύτερες από τον αναμορφωμένο 
στόχο, σε ποσοστό 2,49%. 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι  «για τον  έλεγχο του βαθμού επίτευξης 
των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται 
υπόψη οι εξής παράμετροι: 

«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους 
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.» 

 

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο 

απολογισμός του Β΄ τριμήνου.  

Ομάδα ΚΑΕ 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Ι ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 
Απόκλιση

ς 

1. Κόστος 
προσωπικού 

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

και έξοδα 
προσωπικού (ΠΟΕ) 

384.668,00 351.646,56 -33.021,44 -8,58% 
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2. Λοιπά 
έξοδα χρήσης 

(6)_Έξοδα Χρήσης - 
(60) _Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 

596.341,00 417.143,28 -179.197,72 -30,05% 

3. Δαπάνες 
για 

επενδύσεις 
(+) (7) _Επενδύσεις 228.340,00 72.619,19 -155.720,81 -68,20% 

4. Πληρωμές 
ΠΟΕ 

(81)_Πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) - (8111) 
_Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού + (83) 
_Επιχορηγούμενες 

πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 

68.114,00 40.318,04 -27.795,96 -40,81% 

5. Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων 

(82)_α) Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων - (8262) 
_Επιστροφή 

χρημάτων λόγω 
ανάκλησης 
κατανομής 

χρηματοδότησης 
ΠΔΕ 

179.826,00 153.677,57 -26.148,43 -14,54% 

Σύνολο 
Εξόδων (Β1) 

 1.457.289,0
0 1.035.404,64 -421.884,36 -28,95% 

 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται σωρευτικά η 

απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους 
στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος). 

Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση των 
δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2018 
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Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των 

στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.  
 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2) 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

200.000,00 186.735,50 -13.264,50 

 
 

Η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων ανέρχεται σε  6,63% του στόχου. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  

 
Με την ΚΥΑ 34574 εισάγονται στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες 

έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα. 
 
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των 

στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά 
των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον 
στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».  

 
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του 

ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε 
ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του 
στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων 
υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. 
Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση 
οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)». 

 
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού 

Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Β΄ τρίμηνο. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Σύνολο εσόδων (Α1) 1.446.863,00 1.478.752,79 31.889,79 

6. Διαθέσιμα  1.365.285,00 1.365.284,80  

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 2.812.148,00 2.844.037,59 31.889,59 

    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.457.289,00 1.035.404,64 -421.884,36 

    

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.354.859,00 1.808.632,95 453.773,48 
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Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 200.000,00 186.735,50 -13.264,50 

    

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.154.859,00 1.621.897,45 467.037,98 

    

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 
Αποτελέσματος 

16,61% 
  

 
 

Η διαφορά εσόδων – εξόδων διαμορφώνει την απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος 
σε 453.773,48€, και η απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι 
θετική  ύψους 467.037,98€.  

 Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.808.404,64€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 186.735,50€ και να χρηματοδοτήσουν 
περαιτέρω ανάγκες. 

Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, 
ποσοστού 16,61%. 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ 
 
Με τη ΚΥΑ 34574 εισάγεται επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης 

να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του 
ύψος.  

Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού 
ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου 
π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων 
προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση». 

Στο εξεταζόμενο Β τρίμηνο έχει πραγματοποιηθεί η 2η αναμόρφωση με την οποία 
μεταβλήθηκε το ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής απόκλισης 
αναμορφωμένου προϋπολογισμού.  

 

Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας 5.086.042,00 

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ  (2η αναμόρφωση) 5.090.167,00 
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 4.125,00 
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 0,0811% 

 
Η μεταβολή του Π/Υ κατά 4.125,00€ οφείλεται στην επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για την 

πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που εργάστηκαν στις εκλογές της 
26ης Μαΐου 2019.  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 1.446.863,00 1.478.752,79 31.889,79 
Συντελεστής μεταβολής 0,0811%     
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων 1.448.036,47 1.478.752,79 30.716,32 
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6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ) 1.365.285,00 1.365.284,80   

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και 
Διαθεσίμων (Α1+6) 

2.813.321,47 2.844.037,59 30.716,12 

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.457.289,00 1.035.404,64 -421.884,36 
Συντελεστής μεταβολής 0,0811%     
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.458.470,92 1.035.404,64 -423.066,28 
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.354.850,54 1.808.632,95 453.782,41 
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 200.000,00 186.735,50 -13.264,50 
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.154.850,54 1.621.897,45 467.046,91 
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. Αποτέλ. 16,60%   

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τους  

πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Οι κ.κ.  Βελισσαροπούλου, Μουζάκης και Τζουβάρας, δηλώνουν ΠΑΡΩΝ 
 

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

απόφαση 110/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΦΧΩΕΔ-Μ6Β) της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω 

διατάξεις, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την εισήγηση 

του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(6 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το β’ τρίμηνο του 

έτους 2019, τους  πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 144/2019 
 
 

 
Θέμα 4

ο
: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης. ( εύρυθμη λειτουργία 

Ο.Υ) 
 

 

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

σύμβουλο κ. Αντ. Παούρη, ο οποίος εισηγούμενος το  4
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι η Επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης με την υπ’ αριθμ. 2/2019 

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

διενήργησαν επ’ αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτωθι αιτήσεις: 
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1) Βακαλόπουλος Παύλος τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 13593, κατά την σύνταξη 

καταλόγων τελών ύδρευσης, για τις περιόδους  12
ος

 2017/5
ος

 2018 και  6
ος

 2018/11
ος

 2018, 

το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Βουρκάρι Κέας με αριθμό 10173 κατέγραψε 243 και 

307 κυβικά που αντιστοιχούν σε 626,68€ και 1076,42€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 3610/5-10-2018 και 1345/2-4-2019 αιτήσεις του, 

ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή διότι πρόκειται για θερινή κατοικία που αγοράστηκε 

τον Νοέμβριο του 2017, ήταν κλειστή μέχρι και το Μάϊο του 2018 και την καλοκαιρινή 

περίοδο δεν κατοικήθηκε, αλλά υπήρξε μόνο  ελεγχόμενη κατανάλωση από το ποτιστικό 

σύστημα του κήπου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία 

ύδρευσης προέβη στον έλεγχο του υδρομετρητή με την διαδικασία  της παράλληλης 

μέτρησης στις 30/04/2019 με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου 

διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών +8,13% (αποδεκτά πλαίσια του 

κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο 

υδρόμετρο, η υπηρεσία θα προβεί στην αντικατάσταση του υδρομετρητή, και θα γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας τεκμαρτή κατανάλωση. 
 

2) Καραχάλιου Άννα τ Αθ., κωδικός οφειλέτη 14539, κατά την σύνταξη καταλόγων τελών 

ύδρευσης, για τις περιόδους 6
ος

 2016/11
ος

 2016 και 12
ος

 2016/5
ος

 2017, το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Οτζιά Κέας με αριθμό 931270 κατέγραψε 800 και 386 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 1815,44€ και 783,75€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η 

οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 1289/12-04-2017 και 4195/13-10-2017 αιτήσεις της ζήτησε τον 

έλεγχο του υδρομετρητή και την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής 

της, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για τα εν λόγω χρονικά διαστήματα και 

ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της 

υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση στις 21/04/2017 με 

πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην 

καταγραφή των κυβικών 2,8% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 

221/2015: +/-3%). Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία  το ακίνητο της κ. Καραχάλιου είναι 

τελευταίο σε υψόμετρο στο δίκτυο ύδρευσης του Οτζιά – Κουκουβαγιά και την παραπάνω 

περίοδο στην περιοχή του Οτζιά έγιναν συχνές διακοπές νερού που ήταν δυνατόν σε 

απομακρυσμένες παροχές να προκαλέσουν καταγραφή παραπάνω κυβικών. 
 

3) Λεβέντη Ασπασία τ Βασ., ως κληρ/μος του Λεβέντη Γεώργιου τ Ευαγ., κωδικός 

οφειλέτη 11271, κατά την σύνταξη καταλόγων τελών ύδρευσης, για τις περιόδους  6
ος

 

2016/11
ος

 2016, 12
ος

 2017/5
ος

 2018 και 6
ος

 2018/11
ος

 2018 το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Βουρκάρι  Κέας με αριθμό 07-704752 κατέγραψε 1832, 834 και 1172 κυβικά που 

αντιστοιχούν σε 14862,42€, 5840,50€ και 8896,02€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 1280/11-04-2017, 3824/22-10-2018 και 1448/08-04-

2019 αιτήσεις της ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή και την ευνοϊκή εξέταση της 

υπερβολικής χρέωσης της οφειλής της, διότι πρόκειται για θερινή κατοικία που την 

χειμερινή περίοδο ήταν κλειστή και θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υπερβολική για τα εν 

λόγω χρονικά διαστήματα ενώ δεν υπήρξε διαρροή στην εγκατάσταση της οικίας της. Οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση στις 

05/08/2019 με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε 

απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών -5,99% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού 
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ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η 

υπηρεσία θα προβεί στην αντικατάσταση του υδρομετρητή, και θα γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 467 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

2522,82€. (Προηγούμενες ενδείξεις: 12/2015-5/2016: 362κυβ. -- 6/2015-11/2015: 595κυβ. -

- 12/2014-5/2015: 490κυβ. -- 6/2014-11/2014: 419κυβ). 
 

4) Παπαδάκης Ιωάννης τ Παύλ., κωδικός οφειλέτη 12210, κατά την σύνταξη καταλόγου 

τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Κορασσανού Οτζιά Κέας με αριθμό 29333 κατέγραψε 312 κυβικά που αντιστοιχούν 

σε 1121,62€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1101/03-04-

2017 αίτησή του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής του 

διότι πρόκειται για θερινή κατοικία που δεν δικαιολογεί τέτοια κατανάλωση και ούτε είχε 

υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση. Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία 

ύδρευσης προέβη στον έλεγχο του υδρομετρητή με την διαδικασία  της παράλληλης 

μέτρησης στις 03/05/2019 με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου 

διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών: +0,28% (αποδεκτά πλαίσια του 

κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Σύμφωνα όμως με την τεχνική υπηρεσία το 

ακίνητο του κ. Παπαδάκη βρίσκεται ψηλά στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Κορασσανού 

Οτζιά και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρξαν διακοπές νερού στο δίκτυο που ήταν 

δυνατόν σε απομακρυσμένες παροχές να προκαλέσουν καταγραφή παραπάνω κυβικών. 
 

5) Πασχάλη Ανδρομάχη τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 10577, κατά την σύνταξη καταλόγου 

τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2018/11
ος

 2018, το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Ιουλίδας Κέας με αριθμό 16333581 κατέγραψε 35 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

53,19€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1530/11-04-2019 

αίτησή της, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι 

υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και το ακίνητο κατοικήθηκε λίγες μέρες μόνο μέσα 

στον Αύγουστο. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν έλεγχο 

του υδρομέτρου στις 05/06/2019 με παράλληλη μέτρηση από πιστοποιημένο μηχάνημα 

ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών +3,7% 

(αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Εφόσον 

διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η υπηρεσία θα προβεί στην αντικατάσταση του 

υδρομετρητή, και θα γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας τεκμαρτή 

κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τριών τελευταίων ενδείξεων, διότι το υδρόμετρο 

τοποθετήθηκε στις 8/2/2017. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 3 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 17,03€. (Προηγούμενες ενδείξεις:--12/2016-5/2017:1κυβ.---6/2017-

11/2017:3κυβ.--- 12/2017-5/2018: 5κυβ). 
 

6) Πουλάκης Φραγκούλης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 11041, κατά την σύνταξη καταλόγου 

τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Οτζιά Κέας με αριθμό 25760297 κατέγραψε 254 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

701,26€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1352/19-4-2017 

αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι 

υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη 

κατανάλωση. Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης προέβη στον έλεγχο του 
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υδρομετρητή με την διαδικασία  της παράλληλης μέτρησης στις 24/07/2019 με 

πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην 

καταγραφή των κυβικών: -5,90% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 

221/2015: +/-3%). Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η υπηρεσία θα προβεί 

στην  αντικατάσταση του υδρομετρητή, και θα γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 

υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 40 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 34,56€. 

(Προηγούμενες ενδείξεις: 12/2015-5/2016: 18κυβ.-- 6/2015-11/2015: 52κυβ.-- 12/2014-

5/2015: 46κυβ.--6/2014-11/2014: 42κυβ). 
 

7) Ράϊκος Δημήτριος τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 11472, κατά την σύνταξη καταλόγου 

τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Βουρκάρι Κέας με αριθμό 022703 κατέγραψε 270 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

809,74€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1221/07-04-2017 

αίτηση του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι 

υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και ενίσταται κατά των διαχρονικών χρεώσεων 

τελών ύδρευσης της οικίας του. Το ακίνητο από το Μάρτιο του 2017 έχει μεταβιβαστεί στην 

κα BRUNEAU- KELLER LARA. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης 

πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση στις 05/08/2019 με πιστοποιημένο μηχάνημα 

ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών 

+0,47% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%).  
 

8) Σκαμάγκας Αλέξανδρος τ Νικηφ., κωδικός οφειλέτη 12020, κατά την σύνταξη 

καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Κορασσανού Οτζιά Κέας με αριθμό 25760162 κατέγραψε 414 

κυβικά που αντιστοιχούν σε 2043,70€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την 

υπ’ αριθμ. 1248/10-04-2017 αίτησή του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής 

χρέωσης της οφειλής του διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω 

χρονικό διάστημα και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση ενώ 

υποστηρίζει ότι την καλοκαιρινή περίοδο λόγω της θέσης του ακινήτου και συχνών 

διακοπών ο μετρητής καταγράφει αέρα. Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης 

προέβη στον έλεγχο του υδρομετρητή με την διαδικασία  της παράλληλης μέτρησης στις 

24/07/2019 με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε 

απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών: +1,40% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού 

ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Σύμφωνα όμως με την τεχνική υπηρεσία  το ακίνητο του 

κ. Σκαμάγκα βρίσκεται ψηλά στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Κορασσανού Οτζιά και 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρξαν διακοπές νερού στο δίκτυο που ήταν δυνατόν σε 

απομακρυσμένες παροχές να προκαλέσουν καταγραφή παραπάνω κυβικών. 
 

9) Σπυροπούλου Αιμιλία, κωδικός οφειλέτη 12142, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών 

ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2016/11
ος

 2016 το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή 

Κορασσανού Οτζιά Κέας με αριθμό 25760163 κατέγραψε 377 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

1709,22€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1308/18-4-2017 

αίτησή της, ζήτησε το έλεγχο του υδρομετρητή και την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής 

χρέωσης της οφειλής της, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω 

χρονικό διάστημα και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση ενώ δεν 
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υπήρξε διαρροή στην εγκατάστασή της. Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης 

προέβη στον έλεγχο του υδρομετρητή με την διαδικασία  της παράλληλης μέτρησης στις 

07/05/2019 με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε 

απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών: +0,90% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού 

ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Σύμφωνα όμως με την τεχνική υπηρεσία  το ακίνητο της  

κας Σπυροπούλου βρίσκεται ψηλά στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Κορασσανού Οτζιά 

και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρξαν διακοπές νερού στο δίκτυο που ήταν δυνατόν 

σε απομακρυσμένες παροχές να προκαλέσουν καταγραφή παραπάνω κυβικών. 
 

10) Συναδινός Θεόδωρος τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 12570, κατά την σύνταξη καταλόγων 

τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα  12
ος

 2017/5
ος

 2018, τα υδρόμετρα ακινήτου στην 

περιοχή Βουρκάρι Κέας με αριθμό 25935106 και 23291 κατέγραψαν 456 και 487 κυβικά 

που αντιστοιχούν σε 2423,38€ και 2703,62€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο 

οφειλέτης με την υπ' αριθμ. 4261/19-11-2018 αίτηση του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της 

υπερβολικής χρέωσης της οφειλής του διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν 

λόγω χρονικό διάστημα και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση ενώ 

υποστηρίζει ότι λόγω της παλαιότητας του δικτύου και της θέσης του ακινήτου (ψηλά στον 

οικισμό), παρουσιάζονται αυξομειώσεις στη πίεση και καταγραφή παραπάνω κυβικών. Η 

τεχνική υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι το ακίνητο του κ. Συναδινού βρίσκεται ψηλά στο δίκτυο 

ύδρευσης της περιοχής και  ότι μετά από διακοπές νερού στο δίκτυο είναι δυνατόν σε 

απομακρυσμένες παροχές να προκληθεί καταγραφή παραπάνω κυβικών. 
 

11) Τζωρτζόπουλος Γεώργιος τ Κων., κωδικός οφειλέτη 11615, κατά την σύνταξη 

καταλόγων τελών ύδρευσης, για τις περιόδους  12
ος

 2017/5
ος

 2018 και  6
ος

 2018/11
ος

 2018, 

το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Αγ. Γεώργιος Κορησσία Κέας με αριθμό 25700321 

κατέγραψε 159 και 143 κυβικά που αντιστοιχούν σε 196,15€ και 153,78€ αντίστοιχα 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 4194/14-11-2018 και 

1657/18-4-2019 αιτήσεις του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της 

οφειλής του διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα 

και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση ενώ υποστηρίζει ότι λόγω της 

θέσης του ακινήτου (ψηλά στον οικισμό), παρουσιάζονται αυξομειώσεις στη πίεση και 

καταγραφή παραπάνω κυβικών. Η τεχνική υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι το ακίνητο του κ 

Τζωρτζόπουλου είναι τελευταίο στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και ότι μετά από 

διακοπές νερού στο δίκτυο είναι δυνατόν σε απομακρυσμένες παροχές να προκληθεί 

καταγραφή παραπάνω κυβικών και για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε τον Αύγουστο του 2018 

μηχανισμός εξαέρωσης. 
 

12) Φαϊλάδης Χρήστος τ Γωερ., κωδικός οφειλέτη 11823, κατά την σύνταξη καταλόγων 

τελών ύδρευσης, για τις περιόδους  6
ος

 2017/11
ος

 2017 και 6
ος

 2018/11
ος

 2018 το υδρόμετρο 

ακινήτου στην περιοχή Κορασσανού Οτζιά Κέας με αριθμό 25935409 κατέγραψε 278 και 

166 κυβικά που αντιστοιχούν σε 863,98€ και 219,88€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 1201/16-04-2018 και 1961/09-05-2019 αιτήσεις του 

ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή και την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της 

οφειλής του, διότι πρόκειται για θερινή κατοικία που την χειμερινή περίοδο ήταν κλειστή 

και θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υπερβολική για τα εν λόγω χρονικά διαστήματα ενώ δεν 

υπήρξε διαρροή στην εγκατάσταση. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης 
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πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση στις 03/05/2019 με πιστοποιημένο μηχάνημα 

ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών 

+4,60% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Εφόσον 

διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η υπηρεσία θα προβεί στην αντικατάσταση του 

υδρομετρητή, και θα γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή 

κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος 

υπολογίζεται στα 30 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 27,78€. (Προηγούμενες ενδείξεις: 

12/2016-5/2017: 2κυβ. -- 6/2016-11/2016: 76κυβ. -- 12/2015-5/2016: 5κυβ. -- 6/2015-

11/2015: 37κυβ). 
 

13) Φύσσας Παναγιώτης τ Ιωάν., κωδικός οφειλέτη 13474, κατά την σύνταξη καταλόγου 

τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2018/11
ος

 2018 το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Βουρκάρι Κέας με αριθμό 462 κατέγραψε 946 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

6852,98€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1339/02-04-2019 

αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι  πρόκειται για θερινή κατοικία και 

θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και ούτε είχε 

υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη κατανάλωση ενώ υποστηρίζει ότι λόγω της θέσης του 

ακινήτου (τελευταίο υδρόμετρο στο δίκτυο), παρουσιάζονται αυξομειώσεις στη πίεση και 

καταγραφή παραπάνω κυβικών. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης 

πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση στις 02/05/2019 με πιστοποιημένο μηχάνημα 

ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών +0,5% 

(αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Η τεχνική υπηρεσία 

επιβεβαιώνει ότι το ακίνητο του κ. Φύσσα είναι τελευταίο στο δίκτυο ύδρευσης της 

περιοχής και ότι μετά από διακοπές νερού στο δίκτυο είναι δυνατόν σε απομακρυσμένες 

παροχές να προκληθεί καταγραφή παραπάνω κυβικών.  
 

14) Χαστάς Ιωάννης τ Μιχ., κωδικός οφειλέτη 10781, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών 

ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6
ος

 2018/11
ος

 2018, το υδρόμετρο ακινήτου στην 

περιοχή Ιουλίδας Κέας με αριθμό 16333655 κατέγραψε 370 κυβικά που αντιστοιχούν σε 

1719,39€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1205/26-03-2019 

αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι 

υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη 

κατανάλωση. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν έλεγχο του 

υδρομέτρου στις 09/05/2019 με παράλληλη μέτρηση από πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου 

υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών +3,5% 

(αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης  ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Εφόσον 

διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η υπηρεσία θα προβεί στην αντικατάσταση του 

υδρομετρητή, και θα γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας τεκμαρτή 

κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τριών τελευταίων ενδείξεων, διότι το υδρόμετρο 

τοποθετήθηκε την 1/2/2017. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 28 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 39,08€. (Προηγούμενες ενδείξεις: -- 12/2016-5/2017: 4κυβ. --- 6/2017-

11/2017: 44κυβ. --- 12/2017-5/2018:36κυβ). 
 

Αντιστοίχως, η Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφασή της γνωμοδοτεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση τα κάτωθι: 
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1) Βακαλόπουλος Παύλος τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 13593. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας μόνο την πάγια χρέωση για την περίοδο 12
ος

 

2017/5
ος

 2018 και  τεκμαρτή κατανάλωση 20 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 21,00€ για 

την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος

 2018 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει 

σχετικά. 
 

2) Καραχάλιου Άννα τ Αθ., κωδικός οφειλέτη 14539. Προτείνεται να γίνει επαναβεβαίωση 

της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των 

τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 78 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 122,70€ για την κάθε περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016 και 12
ος

 2016/5
ος

 2017 και 

παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

3) Λεβέντη Ασπασία τ Βασ., ως κληρ/μος του Λεβέντη Γεώργιου τ Ευαγ., κωδικός 

οφειλέτη 11271. 
Προτείνεται να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή 

κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος 

υπολογίζεται  στα 467 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 2522,82€ για την κάθε περίοδο 6
ος

 

2016/11
ος

 2016, 12
ος

 2017/5
ος

 2018 και 6
ος

 2018/11
ος

 2018 και παραπέμπει την ένσταση στο 

Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

4) Παπαδάκης Ιωάννης τ Παύλ., κωδικός οφειλέτη 12210. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 38 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 33,20€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

5) Πασχάλη Ανδρομάχη τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 10577. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 3 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 17,03€ για την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος 

2018 και παραπέμπει την ένσταση στο 

Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

6) Πουλάκης Φραγκούλης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 11041. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 40 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 34,56€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

7) Ράϊκος Δημήτριος τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 11472. Προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε 

αρχικώς βεβαιωθεί για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016, και εφόσον επιθυμεί να υπαχθούν οι 

οφειλές του στην ευνοϊκή ρύθμιση του Ν. 4611/2019 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. 

για να αποφασίσει σχετικά. 
 

8) Σκαμάγκας Αλέξανδρος τ Νικηφ., κωδικός οφειλέτη 12020. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 129 κυβικά τα 
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οποία αντιστοιχούν σε 130,05€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

9) Σπυροπούλου Αιμιλία, κωδικός οφειλέτη 12142. Προτείνεται να γίνει επαναβεβαίωση 

της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των 

τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 151 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 169,03€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016 και παραπέμπει την ένσταση 

στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

10) Συναδινός Θεόδωρος τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 12570. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 207 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 382,60€ για το υδρόμετρο 25935106 και στα 160 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 199,54€ για το υδρόμετρο 23291 για την περίοδο 12
ος

 2017/5
ος

 2018 και 

παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

11) Τζωρτζόπουλος Γεώργιος τ Κων., κωδικός οφειλέτη 11615. Προτείνεται να γίνει 

διαγραφή της χρέωσης 196,15€ για την περίοδο 12
ος

 2017/5
ος

 2018 που είχε βεβαιωθεί (αρ. 

Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 17/29-10-2018) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 

υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 90 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 72,98€ για 

την κάθε περίοδο 12
ος

 2017/5
ος

 2018 και 6
ος

 2018/11
ος

 2018 και παραπέμπει την ένσταση 

στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

12) Φαϊλάδης Χρήστος τ Γωερ., κωδικός οφειλέτη 11823. Προτείνεται να γίνει διαγραφή 

της χρέωσης 219,88€ για την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος

 2018 που είχε βεβαιωθεί (αρ. 

Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 14/25-04-2019) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 

υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 30 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 27,78€ για 

την κάθε περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017 και 6
ος

 2018/11
ος

 2018 και παραπέμπει την ένσταση 

στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

13) Φύσσας Παναγιώτης τ Ιωάν., κωδικός οφειλέτη 13474. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 191 κυβικά τα 

οποία αντιστοιχούν σε 304,63€ για την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος 

2018 και παραπέμπει την 

ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

14) Χαστάς Ιωάννης τ Μιχ., κωδικός οφειλέτη 10781. Προτείνεται να γίνει 

επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου 

όρου των τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 28 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 39,08€ για την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος 

2018 και παραπέμπει την ένσταση στο 

Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά. 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ενστάσεις των οφειλετών, τον έλεγχο της υπηρεσίας του Δήμου, τον Κανονισμό Ύδρευσης 

ΑΔΣ 221/18-12-2015 (παρ. 3.4 και 3.5), τις διατάξεις του άρθ. 174 του Ν. 3463/06 (περί 

διαγραφών), την απόφαση 2/2019 της Επιτροπής ενστάσεων Ύδρευσης και την εισήγηση 

του εντεταλμένου συμβούλου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τα κάτωθι αναφορικά με τις ενστάσεις ύδρευσης οφειλετών: 
 

1) Βακαλόπουλος Παύλος τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 13593. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας μόνο την πάγια χρέωση για την περίοδο 12
ος

 2017/5
ος

 2018 και  

τεκμαρτή κατανάλωση 20 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 21,00€ για την περίοδο 6
ος

 

2018/11
ος

 2018.  
 

2) Καραχάλιου Άννα τ Αθ., κωδικός οφειλέτη 14539. Να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 

υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 78 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 122,70€ για 

την κάθε περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016 και 12
ος

 2016/5
ος

 2017. 
 

3) Λεβέντη Ασπασία τ Βασ., ως κληρ/μος του Λεβέντη Γεώργιου τ Ευαγ., κωδικός 

οφειλέτη 11271. 
Να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του 

μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 467 

κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 2522,82€ για την κάθε περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016, 12
ος

 

2017/5
ος

 2018 και 6
ος

 2018/11
ος

 2018.  
 

4) Παπαδάκης Ιωάννης τ Παύλ., κωδικός οφειλέτη 12210. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 38 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

33,20€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016. 
 

5) Πασχάλη Ανδρομάχη τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 10577. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 3 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 17,03€ για 

την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος 

2018. 
 

6) Πουλάκης Φραγκούλης τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 11041. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 40 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

34,56€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016. 
 

7) Ράϊκος Δημήτριος τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 11472. Να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς 

βεβαιωθεί για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος

 2016, και εφόσον επιθυμεί να υπαχθούν οι οφειλές 

του στην ευνοϊκή ρύθμιση του Ν. 4611/2019. 
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8) Σκαμάγκας Αλέξανδρος τ Νικηφ., κωδικός οφειλέτη 12020. Να γίνει επαναβεβαίωση 

της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των 

τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 129 κυβικά τα οποία 

αντιστοιχούν σε 130,05€ για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016. 
 

9) Σπυροπούλου Αιμιλία, κωδικός οφειλέτη 12142. Να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης 

υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 151 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 169,03€ 

για την περίοδο 6
ος

 2016/11
ος 

2016. 
 

10) Συναδινός Θεόδωρος τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 12570. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 207 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν 

σε 382,60€ για το υδρόμετρο 25935106 και στα 160 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 

199,54€ για το υδρόμετρο 23291 για την περίοδο 12
ος

 2017/5
ος

 2018. 
 

11) Τζωρτζόπουλος Γεώργιος τ Κων., κωδικός οφειλέτη 11615. Να γίνει διαγραφή της 

χρέωσης 196,15€ για την περίοδο 12
ος

 2017/5
ος

 2018 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης 

χρημ. Καταλόγου 17/29-10-2018) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας 

την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο 

μέσος όρος υπολογίζεται  στα 90 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 72,98€ για την κάθε 

περίοδο 12
ος

 2017/5
ος

 2018 και 6
ος

 2018/11
ος

 2018. 
 

12) Φαϊλάδης Χρήστος τ Γωερ., κωδικός οφειλέτη 11823. Να γίνει διαγραφή της χρέωσης 

219,88€ για την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος

 2018 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. 

Καταλόγου 14/25-04-2019) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την 

τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο 

μέσος όρος υπολογίζεται  στα 30 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 27,78€ για την κάθε 

περίοδο 6
ος

 2017/11
ος

 2017 και 6
ος

 2018/11
ος

 2018. 
 

13) Φύσσας Παναγιώτης τ Ιωάν., κωδικός οφειλέτη 13474. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 

τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 191 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν 

σε 304,63€ για την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος 

2018. 
 

14) Χαστάς Ιωάννης τ Μιχ., κωδικός οφειλέτη 10781. Να γίνει επαναβεβαίωση της 

χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τελευταίων 

ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται  στα 28 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 39,08€ για 

την περίοδο 6
ος

 2018/11
ος 

2018. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 145/2019 
 

 

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

ΜΟΜΚΑ” (ανάδοχος κ. Παούρης Ιωάννης). (σχετίζεται άμεσα με συγχρηματοδοτούμενο) 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων.Θώδος εισηγούμενος το 5
ο
 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 πλησίαζε 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 ζήτησε 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. Η 

απόφαση αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας και έλαβε τον 

αριθμό  123/2019. 
Στις 19/08/2019 ο ανάδοχος  ζήτησε εκ νέου χορήγηση της παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης της υπ’αριθ. 877/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της παροχής υπηρεσίας 

σίτισης από τις 31/08/2019 και για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 31/12/2019. 
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. 
Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αντιπροτείνουν και συμφωνούν να δοθεί παράταση 

μόνο μέχρι 30/11/2019. 
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 Προέδρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσίας “Σίτισης 

προσωπικού ΜΟΜΚΑ” από τον κ. Παούρη Ιωάννη έως  30/11/2019. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 146/2019 
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Θέμα 6
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Σίτισης προσωπικού 

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

συγχρηματοδοτούμενο) 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων.Θώδος εισηγούμενος το  6
ο
 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 πλησίαζε 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 ζήτησε 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. Η απόφαση αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Δήμου Κέας και έλαβε τον αριθμό  122/2019. 
Στις 16/08/2019 ο ανάδοχος  ζήτησε εκ νέου χορήγηση της παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης της υπ’αριθ. 877/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της παροχής υπηρεσίας 

σίτισης από τις 31/08/2019 και για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 31/12/2019. 
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. 
Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αντιπροτείνουν και συμφωνούν να δοθεί παράταση 

μόνο μέχρι 30/11/2019. 
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 Προέδρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσίας “Σίτισης 

προσωπικού ΜΟΜΚΑ” από τον κ. Βρεττό Βασίλειο έως  30/11/2019. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:147/2019 
 

Θέμα 7ο:  Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

“Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Μεριάς. (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου) 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο, ο οποίος 

εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της προς την 

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 23η-04-2019, η ανάδοχος εταιρεία “Υρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, είχε 

ζητήσει 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. Η απόφαση αυτή είχε 

ψηφιστεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας και είχε λάβει α/α 120/2019. 
Στις 22/07/2019 με την υπ’αρίθμ. πρωτ. ΔΤΕΚ 99123/2513 αίτησή της προς την 

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, η ανάδοχος εταιρεία “Υρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, ζήτησε την χρονική 

παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κάτω 

Μεριάς» έως τις 22/09/2019. Η ανάδοχος αιτήθηκε στις 22-07-2019 γενική παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι  μέχρι 22/09/2019 επικαλούμενος : i)  ότι 

βρίσκεται υπό σύνταξη και σε καθεστώς αναμονής έγκρισης ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας Εργασιών του έργου  και ii) ότι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) τροποποίηση της 

Μελέτης του έργου.  
 
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. 

99123/2513/30.07.2019 έγγραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του  αναπλ. 

Προϊσταμένου 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 22/09/2019. 
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  22/09/2019. 
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 Αντιδημάρχου. 

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 

22/09/2019. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 148/2019 
 

 

 

Θέμα 8
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Διοργάνωσης έκθεσης φωτογραφίας”.  

(προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης) 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. . κ. Κων.Θώδος εισηγούμενος το 8
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι: 
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία : “ Με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου (άρθρο 217 του ν. 4412/2016).” 
2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Ανάθεσης (19/07/2019) και δεν είχε υλοποιηθεί 

η σύμβαση, όπως προβλεπόταν, η ανάδοχος εταιρεία RAMOS A.E. υπέβαλε εμπρόθεσμα το 

υπ' αριθ. Πρωτ. 3225/11.07.2019 αίτημα παράτασης παροχής της υπηρεσίας. Στην αίτησή 

της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι “....μόλις πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι θα 

υπάρξουν αλλαγές στο πλαίσιο της διοργάνωσης της έκθεσης. Πιο συγκεκριμένα, θα 

αλλάξει τόσο η ημερομηνία της έκθεσης, όσο και ο ένας εκ των τριών σημείων 

διεξαγωγής αυτής. Αυτό έχει ως άμεσο επακόλουθο ότι θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε 

κάποια από τα έντυπα, τα οποία οφείλαμε να σας παραδώσουμε έως την αρχικά 

ορισθείσα ημερομηνία...... Αιτούμεθα την παράταση του χρόνου υλοποίησης της 

υπηρεσίας μέχρι τις 31/07/2019 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία.”. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ότι η λήψη της παρούσας απόφασης είναι 

προϋπόθεση για την υλοποίηση της υπηρεσίας, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της 

σύμβασης έως 31/07/2019  
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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης Διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας από την 

RAMOS A.E. έως 31/07/2019 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία 

(άρθρο 217 Ν.4412/2016). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  149/2019 
 

 

Θέμα 9
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας ειδών οδικής σήμανσης και 

επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου.» (προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης) 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων.Θώδος εισηγούμενος το 9
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι: 
1. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 3327/16.07.2019 Μελέτη-Τεχνική Εκθεση του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  : “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 Ανάθεσης (19/08/2019) και δεν είχε παραδοθεί 

το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, η ανάδοχος εταιρεία RAMOS 

A.E. υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 3565/30.07.2019 αίτημα παράτασης 

παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι 

“....Δυστυχώς το εργοστάσιο κατασκευής των προς προμήθεια ειδών θα παραμείνει 

κλειστό κατά το μήνα Αύγουστο. Έτσι προκύπτει ότι συντρέχει ιδιαιτέρως σοβαρός 

λόγος που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την μέχρι 19/08/2019 παράδοση των προς 

προμήθεια ειδών. Αιτούμεθα την παράταση του χρόνου παράδοσης μέχρι τις 

19/09/2019 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 19/09/2019  
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  ειδών οδικής σήμανσης και 

επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου από την RAMOS A.E. έως 19/09/2019 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206 Ν.4412/2016). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  150/2019 
 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
                                   
Κωνσταντίνος Θώδος                                                     1. Γεώργιος Πατητής 
   
                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     
    
                                                                                                 4.  Στέφανος Βρεττός    
  
                                                                                                 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη   
                                                                                                

                                             6. Ελευθερία Μορφωνιού      
             
                                                                                               7. Αντώνιος Παούρης      
 

                    
                                                                                                8. Νικόλαος. Πολίτης   
 

 

                                                                                                9. Νικόλαος Ζουλός   
 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    
   

     
                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     
 

                
                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    
     

                 
                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 
    

                
                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         
     

               
                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
 

 

                                                                      16. Νικόλαος  Παούρης 
                                                                                        


