ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 22ας Νοεμβρίου 2019
Σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “Στυλιανός Ρέστης”
στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 5340/18-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,
που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη 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 14 μέλη.
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Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Ιωάννης Θ. Ζιώγας
Θεόδωρος Ι. Καμίλης
Μαρία Μ. Πατηνιώτη
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Αντώνιος Ν.Λουρής
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται η Πρόεδρος της Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα ούτε ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση
των πρακτικών.
Δεν προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποχώρησε ο κ. Ι. Ζιώγας πριν τη συζήτηση του 9ου θέματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18/11/2019
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5340/18-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Καθορισμός των ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού έτους 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 2ο: Καθορισμός των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το
έτος 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το
έτος 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 4ο: Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος
2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 5ο: Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων και τέλους χρήσης χώρου για την άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 6ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.
Τζουβάρας]
Θέμα 7ο: Μείωση-απαλλαγή δημοτικών τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και τελών
Ύδρευσης- Αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2020.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 8ο: Έγκριση γ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Θέμα 9ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 2019) [εισηγητής:
Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 10ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Θέμα 11ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ’ τρίμηνο 2019. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Θέμα 12ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) έτους 2019.[εισηγητής:Δήμαρχος κα.Eιρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 13ο: Σύμβαση με την εταιρεία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» για τοποθέτηση «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ». [εισηγητής:Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 14ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 96/2018 απόφασής μας ως προς την αίτηση
χρηματοδότησης. ” [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημ.Μουζάκης]
Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο
αντλιοστάσιο Κώμης”. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Μουζάκης]

Θέμα 16ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας
“Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δ. Κέας για
το έτος 2019-2020”.[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Δεμένεγας]
Θέμα 17ο: Ορισμός και εξουσιοδότηση νομίμων εκπροσώπων για την υπογραφή των σχετικών
δικαιολογητικών καθώς και ορισμός χρηστών πρόσβασης για την διαδικτυακή εφαρμογή της
Τράπεζας Ελλάδος μέσω της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε., για την ασφαλή
μεταφορά κεφαλαίων από και προς τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Θέμα 18ο:Έγκριση και αποδοχή της μελέτης “Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων
Δημοτικής οδοποιϊας”. [εισηγητής: Πρόεδρος κ. Θ.Καμίλης]
Θέμα 19ο: Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας με τίτλο
“Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 20ο: Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του
έργου “Διαμόρφωση Άλσους Ιουλίδας Ν. Κέας σε χώρο Πολιτιστικών Δράσεων”. [εισηγητής:
Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 21ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου Περιφέρειας
Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κέας για το έργο : «Δράσεις και Έργα για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 22ο: Απόφαση για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ, στη θέση “Χάλαρα”. [εισηγητής:
Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 23ο: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων
Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» - ετήσια συνδρομή. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 24ο: Έγκριση ανανέωσης συμμετοχής Δήμου Κέας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ. Τζουβάρας]
Θεμα 25ο: Συμμετοχή Δήμου Κέας σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το έτος 2020.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 26ο: Αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση της ΚΥΑ για τη μεταφορά
μαθητών. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 27ο: Αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την ανάγκη απόκτησης αυτόνομης
στέγασης του ΕΠΑΛ Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]

Θέμα 1ο: Καθορισμός των ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού έτους 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ,σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις
διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική
Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών.
Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού
Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄),
καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄), του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ.
12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του
Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο
185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε
κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται
αποκλειστικά:
α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της
αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,
β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων,
καθώς και
γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι
συναφής με αυτές.
Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την
είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη
οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων, απαγορεύεται.
Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος
καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση
της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι
δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από
το αντίστοιχο τέλος.
Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αυτό
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία
του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.
Με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του δια του άρθρου 222 του
Ν.4555/18 και του άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των
τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η
ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου
εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά
κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από
24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου,
επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και
ισόποσο πρόστιμο.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση
έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα
με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν

κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη
δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που
έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι,
δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ
ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55905/19, τις διατάξεις του άρθρου 266 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167),
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής
υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους
των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος
2020 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε
«στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού του
συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε
άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄
αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον
καθορισμό των ειδικών ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την
καταβολή των δημοτικών τελών.
Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των
νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να
εισπραχθούν εντός του έτους 2020 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για
τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει
τα τέλη να :
καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν
διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα
ανωτέρω στοιχεία,
μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της
αρχής της ανταποδοτικότητας,
καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες
δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.
Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας:
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018
Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 374.511,49 €.

ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 245.855,08 €

ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.175,55 €

ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 6.791,55 €

ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 56.482,57 €

ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.159,10 €

KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
10.443,64 €

ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική υπηρεσία
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 52.604,00 €
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους

258.990,74 €.
 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 142.368,32 €
 ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 522,75 €
 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.804,36 €
 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 50.088,87 €
 ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.158,80 €
 KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
10.443,64 €
 ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική υπηρεσία
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 52.604,00 €
Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
202.249,96 €.
 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 130.888,82 €
 ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 538,90 €
 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 2.145,70 €
 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 57.465,35 €
 ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 386,71 €
 ΚΑΕ 3211: Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 435,59 €
 KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
10.388,89
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού
ύψους 132.600,00 €. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του
Δήμου για την υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των
334.849,96 €.
Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :
Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2018
Για το έτος 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο
ήταν ποσό συνολικού ύψους 389.885,79 €.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 255.139,21 €.
Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2019
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 199.911,26 €.
Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 116.149,51 €. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο
των δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 316.060,77 €.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό έτος 2019,
οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 334.849,96 €., δεν ισοσκελίζουν με το
σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 316.060,77 €,
δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 18.789,19 €, το οποίο θα μεταφερθεί στην
οικονομική χρήση του 2020 σε ΚΑΕ 5113 και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των

αυξημένων δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020
Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185
του Ν.4555/18, οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την
απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για
κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, γ) ακίνητα που
χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει
ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες
κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της
επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων
ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος
χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο
ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν
του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 261/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019
για στεγασμένους και μη χώρους, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Κα τ η γ ο ρ ί ε ς

Συντελεστής

Οικιακή χρήση

0,70 € / τμ

Επαγγελματική χρήση

1,50 € / τμ

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που κοινοποιούνται
στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2020 έχει ως ακολούθως
Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.

Προβλεπόμενα
Έσοδα

Οικιακή χρήση

314.221

0,70 €

219.954,70 €

Άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας

71.908

1,50 €

107.862,00 €

Κατηγορία χρήσης

Σύνολο

327.816,70 €

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2020,
αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 373.721,19 €
 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 265816,70 €
 ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 2.500,00 €
 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 7.000,00 €
 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 62000,00 €
 ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.000,00 €
 ΚΑΕ 3211: Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 5.615,30 €
 KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
11.000,00 €
 ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρ. Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2019:
18.789,19 €
Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον
ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας
καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της
υπηρεσίας καθαριότητας:
Κ.Α.Δ.

Περιγραφή Κωδικού

20.60

Μισθοδοσία

20.61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

20.62

Παροχή υπηρεσίας

20.64

Διάφορα έξοδα

20.66

Προμήθεια Αναλωσίμων

20.71

Προμήθεια Παγίου

20.81

Υποχρεώσεις ΠΟΕ
Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

20.85
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Προβλεπόμενες Δαπάνες
228188,52
29700,00
104100,00
8000,00
61379,00
2000,00
12399,76
5179,71
450.946,99 €

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των
450.946,99€
Συμπεράσματα:
Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό
έτος 2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 373.721,19 €, δεν ισοσκελίζουν
με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των
450.946,99 €, δημιουργώντας ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών
των τελών καθαριότητας.
Η ανωτέρω ανάγκη, προκύπτει εξαιτίας της επικείμενης ανάληψης του Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων από το Δήμο Κέας, στη μελέτη αντικατάστασης
συστήματος ηλεκτροφωτισμού καθώς και τη μη πραγματοποίηση διαφόρων εργολαβιών
καθαριότητας το προηγούμενο έτος, γεγονός που θα δημιουργήσει αυξημένα έξοδα για την
ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 του
Ν.25/75, από την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, προτείνουμε τη διαμόρφωση των
συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ως
κάτωθι:
Κα τ η γ ο ρ ί ε ς

Συντελεστής

Οικιακή χρήση
0,90 € / τμ
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική
0,50 € / τμ
χρήση
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
1,70 € / τμ
Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που
κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το
2020 έχει ως ακολούθως :
Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Τ.Μ.

Προβλεπόμενα
Έσοδα

Οικιακή χρήση

314.221

0,90 €

282.798,90 €

Άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας

71.908

1,70 €

122.243,60 €

Κατηγορία χρήσης

Σύνολο

405.042,50 €

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ακίνητα με κοινωφελή, μη κερδοσκοπική
& φιλανθρωπική χρήση και επομένως δεν αναμένεται η συμμετοχή του συντελεστή αυτού στη
διαμόρφωση των εσόδων. Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν
την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος
2020, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 450.946,99 €

ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 343042,50 €

ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 2.500,00 €

ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 7.000,00 €

ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 62000,00 €
 ΚΑΕ 2118.0002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.000,00 €
 ΚΑΕ 3211: Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 5.615,30 €
 KAE 3219.0007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
11.000,00 €
 ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρ. Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2019:
18.789,19 €
Με βάση τους νέους καθοριζόμενους συντελεστές, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις
του Δήμου Κέας, για το οικονομικό έτος 2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος
των 450.946,99 €, ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 450.946,99 €.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών
προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το
Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και
ψήφιση των συντελεστών του τέλους.
Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική
πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών
που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι
οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η
ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.
Κατό πιν της ανωτέρω εισή γησης της Οικονομική ς
Υπηρεσίας, με την υπ΄ά ριθμ. 154/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΨΔΩΕΔ-47)
από φασή της η Οικονομική Επιτροπή ς εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβού λιο την αναπροσαρμογή του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριό τητας και
ηλεκτροφωτισμού ως εξή ς:
Κα τ η γ ο ρ ί ε ς

Συντελεστής

Οικιακή χρήση
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική
χρήση
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

0,90 € / τμ
0,50 € / τμ
1,70 € / τμ

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Ν.Δεμένεγας, κατέθεσε σήμερα 22/11/2019 στην οικονομική
επιτροπή εναλλακτική πρόταση για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, η οποία πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 5411 και είναι η εξής:
“………………………………………..Εναλλακτική πρόταση
Έχοντας υπόψιν την «Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του
συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2020» Α.Π. 5353/1911-2019,
προτείνουμε, για το έτος 2020, την διατήρηση των υφιστάμενων συντελεστών Ανταποδοτικού Τέλους
Καθαριότητας και Φωτισμού.

Κατηγορίες

Συντελεστής

Οικιακή χρήση

0,70 € / τμ

Επαγγελματική χρήση

1,50 € / τμ

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που
κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των
εσόδων για το 2020 έχει ως ακολούθως :
Κατηγορία χρήσης

Οικιακή χρήση

ΤΙΜΗ ΑΝΑ

Προβλεπόμενα

Τ.Μ.

Έσοδα

0,70 €

219.954,70 €

Τ.Μ.

314.221

Άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας

71.908

1,50 €

107.862,00 €

Σύνολο

327.816,70 €

Συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθει στο
ύψος των 373.721,19 €
Οι Προβλέψεις των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020
Λαμβάνοντας υπόψη τους τα στοιχεία της οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δαπάνες
που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα
αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:

Προβλεπόμενες
Κ.Α. .

Περιγραφή Κωδικού
Δαπάνες

20.60

Μισθοδοσία

20.61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

29700,00

20.62

Παροχή υπηρεσίας

54100,00

20.64

Διάφορα έξοδα

20.66

Προμήθεια Αναλωσίμων

20.71

Προμήθεια Παγίου

2000,00

20.81

Υποχρεώσεις ΠΟΕ

12399,76

20.85

Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

200962,52

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20

8000,00
61379,00

5179,71
373.720,99 €

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό έτος 2020, οι οποίες
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 373.721,19 €, ισοσκελίζονται με το σύνολο των
προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες προβλέπουμε να ανέλθουν στο ύψος των 373.721,19 €, με
συγκράτηση της δαπάνης μισθοδοσίας στα 200962,52 €. Περιορίζοντας τα έξοδα για την
ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με πιο ορθολογική διαχείρηση.
Η εναλλακτική πρόταση του επικεφαλής της μειοψηφίας συνοδεύεται από την κάτωθι υπ’αριθμ.
5430/22-11-2019 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας΅
“……….Η Οικονομική Υπηρεσία έχοντας υπόψη:



Την παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4555_2018 ΦΕΚ 133Α/19-7-2018 όπου αναφέρεται: «…Η
συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό
των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής
Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων.
... Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο
σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των
συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους.
… Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών
εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε
περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.»



Το άρθρο

11 του ν. 4623_2019 ΦΕΚ 134Α/9-8-2019 όπου αναφέρεται: «Ο κατά την

παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής
υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο.»


Την εγκύκλιο 108/26-10-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων
επί οικονομικών θεμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα την
παράγραφο ΙΙ όπου αναφέρεται: «..η οικονομική υπηρεσία οφείλει να τοποθετηθεί επί
ζητημάτων όπως λ.χ. ότι, σε μια εναλλακτική πρόταση, δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή
έξοδα τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει
αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους … ή ότι με την υιοθέτηση της
εναλλακτικής πρότασης δεν ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός.»



Την παρ.1 του άρθρου 158 «Υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες Δήμων και
Κοινοτήτων» του ν.3463_2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, όπου αναφέρεται: «Υποχρεωτικές δαπάνες είναι: …β) Οι κάθε είδους αποδοχές του
προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης. (Με την παρ. 5 του
άρθρου 49 του Ν. 3943/11, ΦΕΚ-66 Α/31-3-11, ορίζεται ότι : “Στις υποχρεωτικές δαπάνες της
περίπτωσης β΄της παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν
αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού…”). γ) Οι παροχές σε είδος για την
προστασία των εργαζομένων. ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.»

παρατηρεί επί της κατατεθείσας εναλλακτικής πρότασης τα εξής:

1. Τηρείται η υποχρέωση ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών, και λαμβάνεται υπόψη το
σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες,
σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ1 του ν. 4555_2018.

2. Στον Κ.Α. 20.60 «Μισθοδοσία» δεν έχει εγγραφεί επαρκές ποσό για την κάλυψη της
μισθοδοσίας του υπηρετούντος και υπό πρόσληψη τακτικού και εποχικού προσωπικού, καθώς
και για την κάλυψη των παροχών σε είδος για την προστασία των εργαζομένων για το έτος
2020 και της ετήσιας εισφοράς υπέρ ΤΠΔΚΥ.
Οι πιστώσεις που είναι απαραίτητο να εγγραφούν στον Π/Υ 2020 προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες μισθοδοσίας του προσωπικού της υπηρεσίας είναι οι εξής:
Προσωπικό

Ετήσιες Τακτικές

Ετήσιες Εργοδοτικές

Μόνιμοι υπάλληλοι (3)
Υπάλληλοι προσωρινών
αποτελεσμάτων 3Κ (5)
Υπάλληλοι με ασφαλιστικά μέτρα
(3)
Υπό πρόσληψη εποχικό προσωπικό
(ηλεκτρολόγος)
Υπερωρίες υπαλλήλων

Αποδοχές

Εισφορές

53.632,00

9.360,00

67.236,00

19.176,00

39.360,00

11.196,00

8.800,00

2.464,00

5.000,00
174.028,00

0,00
47.196,00

62.992,00
86.412,00
50.556,00
11.264,00
5.000,00
216.224,00

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας λέει ότι, θεωρεί το 30% πολύ μεγάλη ως αύξηση
για να καλύψει υποθετικές ανάγκες. Θεωρεί αυξημένα τα έξοδα καθαριότητας λόγω απασχόλησης
πολλών υπαλλήλων και πολύ μεγάλη τη δαπάνη για τον ηλεκτροφωτισμό με επεκτάσεις δικτύου
όπου δεν είναι απαραίτητες, δαπάνες που θα μπορούσαν να μειωθούν για να υπάρξει
ισοσκελισμός, αντί για να αυξηθούν τα τέλη.
Έαν η εναλλακτική πρόταση της μειοψηφίας δεν εγκρίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία
τότε θα είναι αρνητικοί ως προς την ψήφιση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Για τους ανωτέρω λόγους οι κ.κ. Δεμένεγας, Πατηνιώτης, Γροσομανίδου, Βαλεράς και
Γκρέκας ψηφίζουν ΚΑΤΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 154/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΨΔΩΕΔ-47) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
την εναλλακτική κατατεθείσα πρόταση με αρ.πρωτ 5411/22-11-2019, την 5430/22-11-2019
Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της εναλλακτικής πρότασης και την εισήγηση του
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
(9 ψήφοι ΥΠΕΡ και 5 ψήφοι ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, ανά κατηγορία υπόχρεου για στεγασμένους και μη χώρους,
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής :
Κα τ η γ ο ρ ί ε ς

Συντελεστής

Οικιακή χρήση

0,90 € / τμ

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική
χρήση

0,50 € / τμ

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

1,70 € / τμ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 205/2019

Θέμα 2ο: Καθορισμός των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το
έτος 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
λαμβάνονται υπόψη:
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, όπου
ορίζεται, ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος
δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την
υπηρεσία ύδρευσης, τα δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από
υπηρεσία του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν
προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.
Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55905/19, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις διατάξεις του άρθρου
64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων
τινών συναφών διατάξεων», ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις
ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη
λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα
τέλη να :
-καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν
διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα
ανωτέρω στοιχεία,
-μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής
της ανταποδοτικότητας,
-καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες
δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.
Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας:
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2018.
Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 550.785,22 €.

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6.898,83 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 59.682,43 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 125,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10.676,28 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.850,65 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 136.407,91 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 20.178,92 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 50.137,35 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10.803,29 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2017), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 237.024,56 €
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 440.151,74 €











Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.100,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 50,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.909,58 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.560,25 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 123.605,90 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.566,64 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 37.465,84 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.868,97 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2017), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 237.024,56 €

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 406.949,09 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.923,41 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6,00 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 300,00 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.974,50 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 406,13 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 124.942,87 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.404,87 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 39.177,04 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.032,63 €
 Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2018), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 204.782,35 €
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους
108.800,00 €, κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 515.749,09 €.
Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :
Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2018
 Για το σύνολο του έτους 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και
αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 346.002,87 €.
 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
207.082,21 €
Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2019
 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
172.349,43 €.
 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται
να ανέλθουν στο ύψος των 113.749,32 €. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019
το σύνολο των δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και
αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 286.098,75 €
Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2019, αναμένεται να
ξεπεράσουν το σύνολο των δαπανών που προβλέπεται πως θα πραγματοποιηθούν κατά
229.650,34 €. Το ποσό αυτό, θα μεταφερθεί σαν χρηματικό υπόλοιπο, στον κωδικό 5113.01
του Π/Υ του 2020.

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2020

Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
οικονομικού έτους 2020.
Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2020, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις,
που παρατίθενται στην υπ’ αρίθμ. 262/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε το
ύψος των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κέας
για το 2019, όπως παρατίθενται παρακάτω:
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει στον
καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο διακόπτη και
τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των
τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε μεταφορά –
μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση - ένσταση
του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρομέτρου από την Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί
μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ.) για κάθε
αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος προμήθειας υδρομετρητή)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €
51 - 100 κυβ. 0,70€
101 - 150 κυβ. 1,50 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €

201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την
κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
 Οικισμός Κορησσίας:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
 Οικισμός Κορησσίας: 10 €
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €
Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €
 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν το
συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %.
Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

0321

Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο

0322

Τέλος ύδρευσης και πάγιο ύδρευσης

0323

Τέλος επαναφοράς υδροληψίας

0324

Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού

12.000,00 €

Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο

15.000,00 €

0341.0001

6.000,00 €
60.000,00 €
300,00 €

αποχέτευσης - Τέλος αποχέτευσης - Πάγιο αποχέτευσης
2112.0001

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης - Τακτικά έσοδα
ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης

142.000,00 €

2114.0002

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης - Τακτικά
έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης

21.000,00 €

3212

Εισπρακτέα υπόλοιπα από ύδρευση

3214

Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση

5113

Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2019 υπηρεσίας
ύδρευσης και αποχέτευσης

167.417,72 €
19.465,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

229.650,34 €
672.833,06 €

Σημείωση:
Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2020, προσδιορίζονται με βάση
την πορεία εισπράξεων των ετών 2018 και 2019. Η πρόβλεψη των κωδικών 3212 και 3214, αφορά την
πρόβλεψη είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων ΠΟΕ ύδρευσης και αποχέτευσης που θα
επαναβεβαιωθούν στο 2020. Το αναγραφόμενο ποσό, προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων
υπολοίπων ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2019 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85). Συνεπώς, η
πραγματική πρόβλεψη είσπραξης από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν, θα
είναι: 186.882.72 – 125.067.22 = 61.815.50 €.

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με
τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται
ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Κ.Α.Δ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
60

Μισθοδοσία

87824.00

61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

46700.00

62

Παροχή υπηρεσίας

64

Διάφορα έξοδα

66

Προμήθεια αναλώσιμων

69000.00

71

Προμήθεια παγίων

43800.00

73

Έργα

105728.00

74

Μελέτες

42407,00

81

Υποχρεώσεις ΠΟΕ

21182,89

85

Πρόβλεψη μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

125067,22

ΣΥΝΟΛΟ

127823.95
3300.00

672.833.06 €

Συ μ π ε ρ ά σμ α τα :
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. 55905/19 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2020», τα έσοδα του έτους
2020, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 672.833.06 € εκτιμάται ότι θα καλύψουν
τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης
του έτους 2020 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 672.833.06 €.
Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης για το οικονομικό έτος
2020, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας με
τις προβλεπόμενες δαπάνες.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 155/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΒΘΩΕΔΞΨ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , στα πλαίσια μιας δικαιότερης ανακατανομής
των χρεώσεων των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης που δεν θα επηρεάσει το σύνολο των
προβλεπόμενων εσόδων της υπηρεσίας, προτείνονται τα εξής:
(i) Κατάργηση της κατηγορίας 201-300 κυβικά με 6€ και δημιουργία μια ενιαίας
κατηγορίας 201 και άνω με 8€. Η αλλαγή αυτή αφορά την οικιακή χρήση για όλες τις
περιοχές.
(ii) Μείωση των συντελεστών κατά 3% σε όλα τα τιμολόγια (οικιακά, επαγγελματικά) και
σε όλες τις περιοχές στις κατηγορίες 0 -200 κυβ.
(iii) Κατάργηση των πάγιων χρεώσεων στους μετρητές της Κάτω Μεριάς λόγω μη
σταθερής υδροδότησης.
Με βάση τα ανωτέρω οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει
στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο
διακόπτη και τον μετρητή.
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων
τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας παροχής
δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση
των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν των μετρητών
της περιοχής της Κάτω Μεριάς ορίζεται 0, λόγω μη σταθερής υδροδότησης.
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή

Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει ότι
αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ.)
για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 €
51 - 100 κυβ. 1,07 €
101 - 150 κυβ. 1,94 €
151 - 200 κυβ. 2,94 €
201 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €
51 - 100 κυβ. 1,46 €
101 - 200 κυβ. 1,75 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 €
51 - 100 κυβ. 0,68 €
101 - 150 κυβ. 1,45 €
151 - 200 κυβ. 2,90 €
201 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €
51 - 100 κυβ. 1,46 €
101 - 200 κυβ. 1,75 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 €
51 - 100 κυβ. 1,07 €
101 - 150 κυβ. 1,94 €
151 - 200 κυβ. 2,90 €
201 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €
51 - 100 κυβ. 1,46 €
101 - 200 κυβ. 1,75 €
201 και άνω 2,00 €
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.

 Οικισμός Κορησσίας:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
 Οικισμός Κορησσίας: 10 €
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €
Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €
 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν
το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10
%.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά
τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.
Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό
συντελεστή τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση
λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που
αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να
τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των
δαπανών με τα έσοδα.
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Ν.Δεμένεγας αναφέρει ότι λόγω μόνιμης διακοπής
λειτουργίας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου τα τέλη
αποχέτευσης της εν λόγω περιοχής θα πρέπει να εξισωθούν με τα τέλη της Κορησσίας δλδ 40 %
του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα για όλες τις περιοχές Κορησσίας – Βουρκαρίου –
Γιαλισκαρίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 155/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΒΘΩΕΔ-ΞΨ1) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2020
ως εξής:
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει
στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο
διακόπτη και τον μετρητή.
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων
τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας παροχής
δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση
των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν των μετρητών
της περιοχής της Κάτω Μεριάς, ορίζεται 0 , λόγω μη σταθερής υδροδότησης.
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει ότι
αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ.)
για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 €
51 - 100 κυβ. 1,07 €
101 - 150 κυβ. 1,94 €
151 - 200 κυβ. 2,94 €
201 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €
51 - 100 κυβ. 1,46 €
101 - 200 κυβ. 1,75 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 €
51 - 100 κυβ. 0,68 €
101 - 150 κυβ. 1,45 €
151 - 200 κυβ. 2,90 €
201 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €

51 - 100 κυβ. 1,46 €
101 - 200 κυβ. 1,75 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 €
51 - 100 κυβ. 1,07 €
101 - 150 κυβ. 1,94 €
151 - 200 κυβ. 2,90 €
201 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 €
51 - 100 κυβ. 1,46 €
101 - 200 κυβ. 1,75 €
201 και άνω 2,00 €
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
 Οικισμός Κορησσίας:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:
α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
 Οικισμός Κορησσίας: 10 €
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €
Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €
 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν
το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10
%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 206/2019
Θέμα 3ο: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το
έτος 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο 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.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Α. Ν.582/68, τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια
είναι “δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν γένει λειτουργίας αυτών”.
Το ύψος των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69,(ΦΕΚ 212 Α΄) σχετικά με τη χρήση
δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, αναφέρεται ότι μπορούν να επιβάλλονται τέλη τα οποία
εισπράττονται με βεβαιωτικούς καταλόγους.
Στο Δήμο Κέας τα τέλη και δικαιώματα δημοτικού νεκροταφείου καθορίστηκαν σύμφωνα με
την υπ' αριθμό 263/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019 ως εξής:










Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε οστεοφυλάκιο
ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Για τον καθορισμό του ύψους των τελών για το έτος 2020 λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2018
Για το έτος 2018 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 14549,93€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 780,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 11210,15€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 549,93€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1830,31€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων:179,54€
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 12437,45€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 450€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9987,72€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 524,93€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1305,90€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 168,90€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2019
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 12382,54€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 450,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10187,93€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 514,71€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1208,75€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 21,15€
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους
2500,00 €

Κατά συνέπεια για το έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και δικαιώματα
χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 14882.54
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2018
Για το έτος 2018 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης Νεκροταφείου ήταν
συνολικά: 16120,00€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 14880,00€
ΚΑΕ 7413: Λοιπές μελέτες: 1240,00€:
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά: 8349,33€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 8349,33€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2019
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών
χρήσης Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 14727,93€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 7729,33€
ΚΑΕ 7112: Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων: 4000,00€
ΚΑΕ 8121: Προμήθεια παγίων (ΠΟΕ): 2998,60€
Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να ανέλθουν
στο ύψος των 6530,00€
Κατά συνέπεια για το έτος 2019 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των 21257,93€
Τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες για το έτος 2020 διαμορφώνονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Κ.Α.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

0412

Δικαίωμα ενταφιασμού

600,00

0413

Δικαίωμα ανανέωσης
(παράταση χρόνου ταφής)

13.800,00

0415

Δικαίωμα φύλαξης οστών

650,00

3219.0005

Έσοδα από Νεκροταφεία

7360,73

3219.0009

Δικαίωμα φύλαξης οστών

397,29

ΣΥΝΟΛΟ

22808,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Κ.Α.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

0,00

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

24260,00

71

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

0,00

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

24260.00

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως αυτοί έχουν
διαμορφωθεί ως άνω. Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 156/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΡ1ΩΕΔ-ΑΟΖ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμαστε για την διατήρηση των συντελεστών για το έτος
2020, ως κάτωθι









Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε οστεοφυλάκιο
ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών
προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των
συντελεστών του τέλους.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 156/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΡ1ΩΕΔ-ΑΟΖ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείου για το έτος 2020 ως εξής:
 Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε οστεοφυλάκιο
ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 207/2019
Θέμα 4ο: Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος
2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο 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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του δικαιώματος
χρήσης δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην παρ.3 του άρθρου 3 του Β.Δ 24/210/10/10/58.
Με την 264/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε το τέλος χρήσης Δημοτικού
Σφαγείου, (επικύρωση νομιμότητας από Απ/νη Διοίκηση Αιγαίου 5460/29-01-2019, ΑΔΑ:
Ω0ΠΡΟΡ1Ι-ΑΒΔ) για το έτος 2019 ως εξής:
α/α

Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

α/α
1.

Άλλες υπηρεσίες
Τέλος χρήσης ψυγείου για τα
υποπροϊόντα σφαγής

€/ημέρα/χρήστη

€/ημέρα/χρήστη

1,00

1,00

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές όπως αυτοί έχουν
διαμορφωθεί ως άνω. Σύμφωνα και με την 157/2019 (ΑΔΑ: ΨΦ74ΩΕΔ-37Ψ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμαστε για την διατήρηση των συντελεστών για το έτος 2020, ως
κάτωθι:
α/α

Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

α/α

Άλλες υπηρεσίες

€/ημέρα/χρήστη

€/ημέρα/χρήστη

1.

Τέλος χρήσης ψυγείου για τα
υποπροϊόντα σφαγής

1,00

1,00

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 157/2019(ΑΔΑ: ΨΦ74ΩΕΔ-37Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2020 ως εξής :

α/α

Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

α/α
1.

Άλλες υπηρεσίες
Τέλος χρήσης ψυγείου για τα
υποπροϊόντα σφαγής

€/ημέρα/χρήστη

€/ημέρα/χρήστη

1,00

1,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 208/2019
Θέμα 5ο: Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων και τέλους χρήσης χώρου για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο 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 ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι :
«Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 11 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3
του Ν.1080/80, η άδεια για χρήση κοινόχρηστου χώρου που θα χορηγηθεί για το 2020,
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας χορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του ημερολογιακού
έτους, δηλαδή όλες οι χορηγούμενες άδειες θα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10, το δημοτικό συμβούλιο έχει
την αρμοδιότητα να ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητας του, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι
όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των κοινοχρήστων χώρων εντός της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου. Επίσης το άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, (ΦΕΚ
137/04 τεύχος Α'), το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί στη λήψη απόφασης για επιβολή του
τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον προσδιορισμό του ύψους των τελών για το
οικονομικό έτος 2020.
Το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του
άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004, «Το τέλος ορίζεται
ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου
χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο
χρησιμοποιούμενος χώρος. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που
εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά
ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο».
A) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Με την υπ'αριθμ. 265/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι περιοχές
των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν, τα τέλη αυτών για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, πάγκων οπωροπωλείων, καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και μη κλπ, καθώς και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων ως εξής:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας
και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού Βουρκαρίου
να ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού 4,00€/τ.μ
και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.

Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη δυνατότητα καταβολής του
αναλογούντος τέλους με τους ακόλουθους τρόπους:
Η καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν την παράδοση
της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού του διπλοτύπου είσπραξης.
Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε μετρητοίς
πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού διπλοτύπου είσπραξης. Είτε
την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση
εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας
ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2020, ως
ακολούθως:
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής καθώς και
την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την εκπρόθεσμη καταβολή
ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση
ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν
επιστρέφονται.
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων
προθεσμιών,
αναγραφόμενης
επ'
αυτής
του αριθμού του γραμματίου
είσπραξης
που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων
που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή
μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη
διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του
υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.
4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2,
επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο
πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη
χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του
μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3
για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από
διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι
επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν
τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή
ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη
χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως,
επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου,
αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες
από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα
αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό
αυτό, την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται
καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του
Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί
ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την
απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν
εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα
κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο,
σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των
ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου

χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται
εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται
στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του
χρονικού διαστήματος αυτού».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,
προστίθενται
εδάφια
δεύτερο
και
τρίτο
ως
εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους
κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν
υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης
των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον
κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».
Β) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Με την υπ'αριθμ. 265/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκε το τέλος χρήσης
χώρων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου
Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί
πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους στο χώρο
δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του υπαίθριου εμπορίου
πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς και εκτός περιοχών που
γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά
από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων,
μνημείων και εκκλησιών.
Το τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται σε όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.
Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις, οι
οποίες έχουν συνολικά ως εξής:
- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-καντίνα
Τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό των 500,00€
ετησίως.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 κατά την παράγραφο 3
του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη
των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε
σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου,η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο
πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες
ψήφους επί των παρόντων.
Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές
όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί ως άνω και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και τέλους χρήσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου.

Σύμφωνα δε και με την υπ’αριθμ. 158/2019 (ΑΔΑ: 654ΖΩΕΔ-Ξ3Ζ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπή προτείνεται ο καθορισμός των συντελεστών τελών κοινοχρήστων
χώρων και τέλους χρήσης για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020 ως
εξής:
Α) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας
και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΤΖΙΑ
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κάτω Μεριά ως εξής:
Στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 8,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Μη στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού 4,00€/τ.μ
και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε μετρητοίς
πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού διπλοτύπου είσπραξης. Είτε
την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση
εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας
ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2020, ως
ακολούθως:
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη και
χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. Τυχόν
καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.
4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2,
επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο
πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη
χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του
μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3
για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από
διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι
επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν
τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή

ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη
χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως,
επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου,
αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες
από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα
αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό
αυτό, την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται
καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του
Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί
ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την
απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν
εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα
κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο,
σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των
ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου
χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται
εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται
στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του
χρονικού διαστήματος αυτού».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,
προστίθενται
εδάφια
δεύτερο
και
τρίτο
ως
εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους
κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν
υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης
των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον
κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».
Καθορίζεται ο τρόπος καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων ως εξής:
1. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διαθέσιμος
χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του κοινόχρηστου
χώρου.
3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται
η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο, μαζί με τα
λοιπά στοιχεία της άδειας, ήτοι αριθμό αυτής, ονοματεπώνυμο καταστηματάρχη, χρονική
περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτηθούν εντός πλαισίου σε εμφανές μέρος
εκτός του καταστήματος.
Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη είναι και η
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες):




Για φυσικά πρόσωπα:
1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το οποίο
να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η
τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο.
Για νομικά πρόσωπα:
1) Καταστατικό εταιρείας

2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα,
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο),
3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ
4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :



Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής
αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και από
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται

Β) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί
πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους στο χώρο
δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του υπαίθριου εμπορίου
πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς και εκτός περιοχών που
γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά
από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων,
μνημείων και εκκλησιών.
Το τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται σε όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.
Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις, οι
οποίες έχουν συνολικά ως εξής:
- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-καντίνα
Καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό των
3.500,00€ ετησίως.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών
προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των
συντελεστών του τέλους.
Ο Επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη αύξηση για το τέλος
υπαίθριου εμπορίου και θεωρεί ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις για το ποσό. Εκφράζει τις
επιφυλάξεις του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 158/2019(ΑΔΑ: 654ΖΩΕΔ-Ξ3Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, και τέλους χρήσης
χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) έτους 2020 ως εξής:

Α) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας
και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΤΖΙΑ
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κάτω Μεριά ως εξής:
Στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 8,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Μη στεγασμένοι χώροι: Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου ποσού 6,50€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού 4,00€/τ.μ
και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε μετρητοίς
πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού διπλοτύπου είσπραξης. Είτε
την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση
εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας
ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2020, ως
ακολούθως:
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη και
χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. Τυχόν
καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.
4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2,
επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο
πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη
χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του
μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3
για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από

διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι
επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν
τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή
ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη
χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως,
επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου,
αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες
από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα
αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό
αυτό, την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται
καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του
Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί
ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την
απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν
εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα
κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο,
σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των
ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου
χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται
εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται
στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του
χρονικού διαστήματος αυτού».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,
προστίθενται
εδάφια
δεύτερο
και
τρίτο
ως
εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους
κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν
υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης
των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον
κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».
Καθορίζεται ο τρόπος καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων ως εξής:
1. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διαθέσιμος
χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του κοινόχρηστου
χώρου.
3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται
η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο, μαζί με τα
λοιπά στοιχεία της άδειας, ήτοι αριθμό αυτής, ονοματεπώνυμο καταστηματάρχη, χρονική
περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτηθούν εντός πλαισίου σε εμφανές μέρος
εκτός του καταστήματος.

Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη είναι και η
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες):




Για φυσικά πρόσωπα:
1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το οποίο
να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η
τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο.
Για νομικά πρόσωπα:
1) Καταστατικό εταιρείας
2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα,
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο),
3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ
4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :





Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής
αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και από
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται

Β) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί
πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους στο χώρο
δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του υπαίθριου εμπορίου
πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς και εκτός περιοχών που
γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά
από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων,
μνημείων και εκκλησιών.
Το τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται σε όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.
Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις, οι
οποίες έχουν συνολικά ως εξής:
- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-καντίνα
Καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό
των 3.500,00€ ετησίως.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 209/2019

Θέμα 6ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.
Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 6ο 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 ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περιοχή
και κατηγορία διαφήμισης μεταξύ του κατωτάτου και του ανωτάτου ορίου που προβλέπουν οι
ανωτέρω διατάξεις.
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ το τέλος
διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοικήσεως, εκτελέσεως έργων κλπ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ.6
Ν.2880/2001, επιβάλλεται υπέρ των Δήμων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε
τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια, ως εξής:
Αφορά σε διαφημίσεις αναρτώμενες, αναγραφόμενες ή επικολλώμενες μέσα σε μόνιμα και
σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια,
δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου
δημοτικού συμβουλίου:
στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,
σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων
και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,
μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και ε. σε περίπτερα,
στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών.
Ο συντελεστής ορίζεται από 0,15 € μέχρι 0,37 € εβδομαδιαίως το τ.μ.
Με την υπ’αριθμ. 266/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε το τέλος διαφήμισης
για το έτος 2019 ως εξής :
Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε:
α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές προθήκες και για
τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό
μέτρο.
β) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή τουριστικής,
πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες,ανακοινώσεις κλπ) στους
καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου παραθέτει τους συντελεστές
όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί ως άνω. Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 159/2019 (ΑΔΑ:
9ΠΓΝΩΕΔ-98Ε) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμαστε στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την διατήρηση του τέλους διαφήμισης για το έτος 2020 ως εξής:
Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε :

α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές προθήκες και
για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό
μέτρο.
β) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες,ανακοινώσεις
κλπ) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ο ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής
υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία
πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου,η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 159/2019(ΑΔΑ: 9ΠΓΝΩΕΔ-98Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης για το έτος 2020 ως ακολούθως:
Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ σε :
α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές προθήκες και
για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό
μέτρο.
β) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες,ανακοινώσεις
κλπ) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 210/2019
Θέμα 7ο: Μείωση-απαλλαγή δημοτικών τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και τελών
Ύδρευσης- Αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος
2020. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το
7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (Ν.3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/16
(ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από
αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις

μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω
οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου
Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις
του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά
κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική
ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη
φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται
υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο
εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται
μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα
αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό
επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι
αφορολόγητα».
Με βάση την ανωτέρω διάταξη και επειδή ο Δήμος μας οφείλει να δείξει το κοινωνικό του
πρόσωπο στις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού, προτείνεται η μείωση των τελών
Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης- Αποχέτευσης σε ποσοστό 50% για τους
απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές
οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους και σε ποσοστό 70% για τα άτομα που ζουν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου μας.
Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και
συγκεκριμένα:
 Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την
αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973.
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του
Δήμου Κέας
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
θα πρέπει να έχει συνημμένα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο
Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
5) Το τελευταίο απόκομμα είσπραξης του επιδόματος Πρόνοιας ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας
βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Πρόνοιας και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.
6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης)
ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το
έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη
υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα
από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι
θεωρούνται:
πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων
από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του
Ν. 2247/94).
Πολύτεκνοι επίσης είναι:
Ι.
Ν. 860/5-1-1979

α)
Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από
οποιοδήποτε λόγο.
β)
Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από
οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70%
και δεν εργάζεται.
γ)
Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον
αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ)
Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια
οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων
Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i)
τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii)
τα άρρενα ανήλικα
iii)
σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv)
ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας
και στις δύο περιπτώσεις.
Β.
Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2
και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).
Γ.
Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).
ΙΙ.
Ν. 3454/7-4-2006
α)
Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες
τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως
ανεξαρτήτως ηλικίας.
β)
Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι
ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν
και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ)
Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια
οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2
Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν
ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική
ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων
πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν.
3454/2006).
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Α.Σ.Π.Ε.
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε
προστατευόμενο μέλος άνω των τεσσάρων (4) τέκνων

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να έχει συνημμένα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
5) Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ εν ισχύ.
6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
8) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη.
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας
του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό
αναπηρίας του. (Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%).
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
• Η μείωση αφορά οικογένειες όπου υπάρχει άνα μέλος της οικογένειας ενήλικας ή προστατευόμενο μέλος
με αναπηρία
• Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας πάνω από 67%
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να έχει συνημμένα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
5) Αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για
το ποσοστό αναπηρίας (πιστοποίηση αναπηρίας από Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Απόφαση
Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή αποφάσεις και γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν
εκδοθεί πρίν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολοθούν να ισχύουν)
6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζεται και το
Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου.
4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06)
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών
από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός
γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο)
έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα

τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να έχει συνημμένα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
5) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
6) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
7) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη.
5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό
δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας
του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε
ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται
από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της
ηλικίας τους.
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα
μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους
δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη
συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. (παρ.3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10)
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να έχει συνημμένα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και για την περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό θανάτου
συζύγου
3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
5) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).

6) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
7) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη.
6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε
δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
του ΟΑΕΔ.
Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε
διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων.
(υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’)
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ
• Η μείωση αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στη φορολογική
δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να έχει συνημμένα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας και βεβαίωση του ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία
αίτησης στο Δήμο.
4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
5) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
7. Για την απόδειξη της ιδιότητας ατόμου ή οικογένειας που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας (δικαιούχοι του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29) απαιτείται οποιοδήποτε
δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την καταβολή επιδότησης ενοικίου ή σίτισης του ή δωρεάν
παροχής ρεύματος στον αιτούντα σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του Ν.4320/15 και την ΚΥΑ
οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 577/09.04.2015 τεύχος Β’).
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία:
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου
Κέας
• Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να έχει συνημμένα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Αποδεικτικό καταβολής επιδομάτων του Ν 4320/2015 στον αιτούντα.
4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).

5) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος
6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή
αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης).
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα από το έντυπο
εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
Διευκρινίσεις
• Η αναφερόμενη απαλλαγή εφαρμόζεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Κέας
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Κέας.
• Αναφέρεται μόνο σε μία κατοικία, ήτοι την κύρια κατοικία.
•Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα καταστήματα και σε επαγγελματική στέγη οποιασδήποτε
χρήσης·
• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα
του αιτούντα. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι ενοικιαστής και ο λογαριασμός ύδρευσης δεν είναι στο
όνομα του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ο μετρητής ύδρευσης
αντιστοιχεί στο μισθωμένο ακίνητο.
• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή των
προϋποθέσεων υπαγωγής στην απαλλαγή) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους
επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων με
βάση την οποία υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση και υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής των όσων έχουν
δηλωθεί αρχικά.
• Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δήμο σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των
προσωπικών του στοιχείων. Αντιθέτως θα τύχει εφαρμογής η ισχύουσα νομοθεσία
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 160/2019(ΑΔΑ: 60Ν8ΩΕΔ-3Γ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μείωση των τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης Αποχέτευσης σε ποσοστό 50% για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους
τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους και σε ποσοστό 70% για
τα άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου μας.
Οι ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, τα
δικαιολογητικά ανά κατηγορία που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 211/2019
Θέμα 8ο: Έγκριση γ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 8ο 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 τις 88/2019 και 127/2019 αποφάσεις μας. Είναι απαραίτητο να
αναμορφωθεί εκ νέου προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέα δαπάνη, λόγω της

υπ’ αριθ. 30292/19-4-2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με
θέμα “Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»”.
Συγκεκριμένα επιχορηγείται ο Δήμος Κέας με το ποσό των 184.800,00€ για την υλοποίηση
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες
προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/2002-2018.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:
1. Δημιουργία ΚΑ 61.7135.0001, «Προμήθεια περίφραξης γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας» ποσό
24.800,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
2. Δημιουργία ΚΑ 64.7332.0001, «Εργασίες βελτίωσης Πλατείας Ιουλίδας» ποσό 60.000,00 €
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
3. Δημιουργία ΚΑ 60.7411.0001, «Μελέτη για την κατασκευή παιδικού σταθμού» ποσό
100.000,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
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, 88/2019 και 127/2019 καθώς και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την γ΄ 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: 212/2019
Σημείωση: Αποχωρεί ο κ. Ζιώγας από τη συνεδρίαση πριν το 9ο Θέμα.
Θέμα 9ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 2019) [εισηγητής:
Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο και Πρόεδρος της ΔΕΠ κα. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων»,
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και
3. Το υπ’ αριθμ. 93363/20.9.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το
οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 63202/11.9.2019 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: Ω4Ε3465ΧΘ7-0ΓΖ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των
10.370,00€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών
μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2019.
Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,56€. Επομένως το καθαρό ποσό επιχορήγησης των
σχολείων ανέρχεται σε 10.354,44€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:

1. αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του
προϋπολογισμού του έτους 2019

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

ποσού των 10.370,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,56€)

σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2019 με Κ.Α.
00.6711.0005

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

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9/2019 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π.
εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής:
Σχολική Επιτροπή
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

6.212,67€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Γ΄ κατανομή)

4.141,77€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Γ΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Γ΄ κατανομή)

10.354,44€

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των
ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

1.

Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού των
10.370,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,56€) σε βάρος της
εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2019 με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής:

2.

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

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

6.212,67€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Γ΄ κατανομή)

4.141,77€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Γ΄ κατανομή)

10.354,44€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Γ΄ κατανομή)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 213/2019
Θέμα 10ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος εισηγούμενος
το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2019 ψηφίστηκε από το

Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2019 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως
παρουσιάζεται παρακάτω. Σύμφωνα και με την 150/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΒΚΩΕΔ-Α2Ζ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
Κ.Α.Ε.

20.6117.0001

20.6671.0005

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση Υποδομών
και Εγκαταστάσεων, με
Εξοικονόμηση Ενέργειας και
χρήση ΑΠΕ
Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων 2019-20

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

3.000,00

3.000,00

10.379,00

-3.000,00

7.379,00

10.739,00

0,00

10.739,00

Έσοδα προς απόδοση στο Δημόσιο και τρίτους – Δαπάνες απόδοσης στο Δημόσιο και τρίτους

Κ.Α Εσόδου.

Περιγραφή Κ.Α.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

4319.0003

Είσπραξη τελών για
λογαριασμό Λιμενικού
Ταμείου

41.000,00

7.000,00

48.000,00

Κ.Α Δαπάνης.

Περιγραφή Κ.Α.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.8242.0007

Απόδοση τελών Λιμενικού
Ταμείου

41.000,00

7.000,00

48.000,00

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6312.0001

Λοιποί φόροι

26.100,00

1.600,00

27.700,00

00.6431.0002

Έντυπα τουριστικής προβολής

1.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

4.800,00

4.800,00

00.6738.0003

00.6739.0004

Έκτακτη επιχορήγηση της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Κέας
Επιχορήγηση στον σύλλογο
«Ερασίστρατο» για την δράση
επίσκεψης κλιμακίου γιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων (αποφ
ΔΣ 142/2019)

10.6673
15.6471.0009
30.6061
30.6263.0005
30.6264.0002
30.6264.0004
30.6671.0005
30.6672.0002
30.6672.0004
30.7132.0003

35.6692

35.6693
35.6699
70.6262.0006

70.6263.0004

70.6263.0006

Ανταλλακτικά επίπλων και
σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Δαπάνη συναυλίας στην Κόκκα
Βουρκαρίου
Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 2019-20
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων (συνεχ
2018)
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων 2019-20
Ανταλλακτικά φορτηγών ημιφορτηγών 2019-20
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων (συνεχ 2018)
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 2019-20
Προμήθεια πόρτας για τον
ελαστιχοφόρο φορτωτή με
τροχό διάνοιξης αυλάκων
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους
Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων)
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων
(συνεχ 2018)
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων
2019-20
Αρχικό Αποθεματικό
Μείωση Δαπανών (+)
Τελικό Αποθεματικό

70.6671.0005

Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2019-20

500,00

1.180,00

1.680,00

9.525,00

-2.037,00

7.488,00

950,00

-850,00

100,00

3.000,00

-2.500,00

500,00

5.192,40

895,20

6.087,60

4.500,00

-4.000,00

500,00

3.600,00

-2.200,00

1.400,00

8.626,00

6.788,80

15.414,80

9.000,00

-5.500,00

3.500,00

0,00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

-650,00

350,00

1.000,00

-900,00

100,00

800,00

-750,00

50,00

1.000,00

-700,00

300,00

1.840,60

1.238,80

3.079,40

2.000,00

-1.500,00

500,00

6.500,00

-6.000,00

500,00

86.134,00

-84,20

86.049,80

96.251,47
84,20
96.335,67

Από την αναμόρφωση αυξάνεται το αποθεματικό κατά 84,20€ και διαμορφώνεται ως εξής:

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 Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 150/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΒΚΩΕΔ-Α2Ζ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2019 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 214/2019
Θέμα 11ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ’ τρίμηνο 2019.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα το 11ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ.
114/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΠΨΩΕΔ-ΩΛ9) απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους
2019 (γ΄ 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
Γ΄ τριμήνου 2019.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ 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 Γ΄ 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 :
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2019..
2. Πίνακας 2: Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Γ΄ τριμήνου 2019
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων
οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι εξής
παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά
την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και «Έσοδα
ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού απόκλισης των εσόδων.

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του Γ΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης
%

1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό

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

801.013,00

795.141,74

-5.871,26

-0,73%

2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

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

263.844,00

172.621,64

-91.222,36

-34,57%

3α. Ίδια Έσοδα

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

426.231,00

398.980,54

-27.250,46

-6,39%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

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

217.080,00

224.801,78

7.721,78

3,56%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

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

77.480,00

94.006,73

16.526,73

21,33%

5. Λοιπά Έσοδα

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

352.544,00

320.725,09

-31.818,91

-9,03%

-131.914,48

-6,17%

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

6. Διαθέσιμα

2.138.192,00 2.006.277,52

Ταμειακά διαθέσιμα κατά την
31.12 2018

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

1.365.285,00

1.365.284,80

-0,20

3.503.477,00

3.371.562,32

-131.914,68

-3,77%

Η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση εμφανίζεται στην ομάδα εσόδων «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και
ΕΕ». Η είσπραξη των εσόδων αυτών εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τον προγραμματισμό των
κατανομών της Κεντρικής Διοίκησης και δεν αφορά αποκλειστικά σε χειρισμούς του Δήμου.
Η απόκλιση που εμφανίζεται στην ομάδα 3α « Ίδια Έσοδα» ποσοστού -6,39% βρίσκεται εντός του
αρνητικού αποδεκτού ορίου του 10%, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 6 της ΚΥΑ 34574.
Σε θετικά επίπεδα κυμαίνονται οι αποκλίσεις των εισπράξεων στις ομάδες εσόδων 3β και 4 «Ίδια
Έσοδα ΠΟΕ» και « Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 (εισπρακτέα υπόλοιπα)» αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι η ρύθμιση του
νόμου 4611/2019 λειτούργησε ευνοϊκά στην βεβαίωση οφειλών παρελθόντων ετών και στην είσπραξη
ανεξόφλητων υπολοίπων, και οδήγησε αύξηση των εισπράξεων πέραν των στόχων.
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 είναι αρνητική, ποσού 131.914,68 και σε ποσοστό
-3,77%, το οποίο είναι αποδεκτό βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω.
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 Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

426.231,00

398.980,54

27.250,46

Ποσοστό
Απόκλισης
%
-6,39%

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

217.080,00

224.801,78

7.721,78

3,56%

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

77.480,00

94.006,73

16.526,73

21,33%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ

720.791,00

717.789,05

-3.001,95

-0,42%

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται διακριτά η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων. Οι εισπράξεις
κατά το Γ τρίμηνο είναι κατά 3.001,95€ λιγότερες από τον αναμορφωμένο στόχο, σε ποσοστό -042%.
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 Γ΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

1. Κόστος
προσωπικού

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

603.660,00

531.841,65

-71.818,35

-11,90%

2. Λοιπά έξοδα
χρήσης

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

1.079.894,00

671.293,45

-408.600,55

-37,84%

3. Δαπάνες για
επενδύσεις

(+) (7) _Επενδύσεις

697.886,00

175.320,79

-522.565,21

-74,88%

Ποσοστό
Απόκλισης

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων (8262) _Επιστροφή
χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης ΠΔΕ

Σύνολο Εξόδων
(Β1)

83.966,00

57.071,66

-26.894,34

-32,03%

346.825,00

266.898,82

-79.926,18

-23,05%

2.812.231,00

1.702.426,37

-1.109.804,63

-39,46%

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

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)

Στόχος
Απολογισμός
195.000,00 323.491,51

Απόκλιση
-128.491,51

Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Γ τριμήνου ξεπερνούν τον στόχο κατά 128.491,51€, κυρίως, λόγω
ενός τιμολογίου μηνός Σεπτεμβρίου, ύψους 141.854,25€ για το οποίο αναμενόταν η είσπραξη της
χρηματοδότησης πριν την εξόφλησή του. Χωρίς το τιμολόγιο αυτό οι απλήρωτες υποχρεώσεις θα ήταν
181.637,26€ και δεν θα υπήρχε αρνητική απόκλιση από τον στόχο. Παρόλα αυτά η αρνητική απόκλιση
υφίσταται κατά το τέλος του τριμήνου.

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 Γ΄ τρίμηνο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Σύνολο εσόδων (Α1)

Στόχος
2.138.192,00

Απολογισμός
2.006.277,52

Απόκλιση
-131.914,48

6. Διαθέσιμα

1.365.285,00

1.365.284,80

-0,20

3.503.477,00

3.371.562,32

-131.914,68

2.812.231,00

1.702.426,37

-1.109.804,63

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

691.246,00

1.669.135,95

977.889,48

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

195.000,00

323.491,51

128.491,51

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

496.246,00

1.345.644,44

849.397,97

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)
Σύνολο Εξόδων (Β1)

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

24,24%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την απόκλιση
του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 977.889,48€. και η απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος έναντι
του στόχου είναι θετική ύψους 849.397,97€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.669.135,95€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες
υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 323.491,51€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού
24,24%.
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 Γ τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί οι αναμορφώσεις 2η έως και 4η με τις οποίες
μεταβλήθηκε το ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής απόκλισης αναμορφωμένου
προϋπολογισμού.

5.086.042,00

Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας
Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ (2η αναμόρφωση)

6.361.315,77

Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας

1.275.273,77

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας

25,07%

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 1.275.274€ οφείλεται στην εγγραφή των εξής πιστώσεων:
2η
αναμόρφωση
3η
αναμόρφωση
4η
αναμόρφωση
»

4.12

Εκλογική αποζημίωση εκλογών Μαΐου

1.31

Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Κέντρο Κοινότητας

1.69

Εκλογική αποζημίωση εκλογών Ιουλίου

768.

Έργο ύδρευσης Ποισσών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

5,00
1,00
0,00
348,00

»
»
»

500.
000,00
200,00

Έργο δικτύων αποχέτευσης Κορησσίας – Βουρκαρίου (για
λόγους λογιστικής τακτοποίησης)
Μείωση χρηματοδότησης μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ στα
Χάλαρα

1.27
5.274,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ
Στόχος
Απολογισμός Απόκλιση
2.138.192,00
2.006.277,52
-131.914,48
Σύνολο εσόδων (Α1)
Συντελεστής μεταβολής

25,07%

Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων

2.674.322,09

2.006.277,52

6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ)

1.365.285,00

1.365.284,80

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων
(Α1+6)

4.039.607,09

3.371.562,32

-668.044,77

Σύνολο Εξόδων (Β1)

2.812.231,00

1.702.426,37

-1.109.804,63

Συντελεστής μεταβολής
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)

-668.044,57

25,07%
3.517.369,58

1.702.426,37

-1.814.943,21

Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

522.237,51

1.669.135,95

1.146.898,44

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2)

195.000,00

323.491,51

128.491,51

Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

327.237,51

1.345.644,44

1.018.406,93

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ.
Αποτέλεσμα.

25,21%
.»

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.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση
114/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΠΨΩΕΔ-ΩΛ9) 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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το γ’ 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: 215/2019

Θέμα 12ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) έτους 2019.[εισηγητής:Δήμαρχος κα.Eιρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Δήμαρχο κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Οι φορείς του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για
την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση
συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του
άρθρου 9 του ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015,
προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ. 1 τ4 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά
από αίτηση του αρμόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές
ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 37του
Ν.3986/2011.
Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/2010
(ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3 του άρθρου 37 του Ν.
3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α), και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του
ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά
δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε
20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που
εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων,
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού
δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν
ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών.»

Στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/2017 είχε ζητηθεί
από τους φορείς να διατηρήσουν για το έτος 2018 τον αριθμό των εγκρίσεων για πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης
έργου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια νεότερη οδηγία για τον αριθμό των εγκρίσεων για το έτος
2019, θεωρούμε ότι η ανωτέρω οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί και φέτος.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης
συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι εξής:
1.για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους,
2.για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
3.για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο
12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε
ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
4.για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και
ΝΠΙΔ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
•Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι
συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι
ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο ΑΣΕΠ προκειμένου για
συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.
οικ.3955/21.01.2019 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν το σχετικό πίνακα, λαμβάνοντας
υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα
αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2019, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 107 του Ν.4483/2017)
Εισηγούμαστε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, για την εξής,
ειδικότητα, τον αριθμό ατόμων και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών Μελέτη και εκτέλεση έργων.
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ , μια (1) θέση, για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών (8).

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία για να καλυφθούν οι ανάγκες της συντήρησης δικτύων
ηλεκτροφωτισμού οδών, δικτύων κτιρίων, εγκαταστάσεων όλων των ειδών, εγκατάστασης νέων
δικτύων παροχής ρεύματος σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήμου και ο,τι άλλο απαιτηθεί από τη
φύση της εργασίας του Ηλεκτρολόγου . Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι στο Δήμο Κέας δεν υπηρετεί
αντίστοιχης ειδικότητας τακτικό προσωπικό
Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου.: Κ.Α. 20.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
και Κ.Α. 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
 άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17
 την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο περιπτ.
1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12
 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
 την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
 Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν)
 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 το άρθρο 28 του ν. 2190/1994
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 5015/Β/12-11-2018. Άρθρο 15θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου )
 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ.3955/21.01.2019
 την εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/ οικ.41210/29.11.2017
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2019
(βεβαίωση αριθ.5367/19-11-2019 της Οικονομικής Υπηρεσίας)
 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2019, καθώς και τον σχετικό πίνακα
προγραμματισμού έτους 2019 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του
δήμου μας, για την εξής ειδικότητα, τον αριθμό ατόμων και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών Μελέτη και εκτέλεση έργων.
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, μια (1) θέση, για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ(8) μηνών
Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία για να καλυφθούν οι ανάγκες της συντήρησης δικτύων
ηλεκτροφωτισμού οδών, δικτύων κτιρίων, εγκαταστάσεων όλων των ειδών, εγκατάστασης νέων
δικτύων παροχής ρεύματος σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήμου και ο,τι άλλο απαιτηθεί από τη
φύση της εργασίας του Ηλεκτρολόγου . Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι στο Δήμο Κέας δεν υπηρετεί
αντίστοιχης ειδικότητας τακτικό προσωπικό .
Β. Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου.
Κ.Α. 20.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου

Κ.Α. 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 216/2019

Θέμα 13ο: Σύμβαση με την εταιρεία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» για τοποθέτηση «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ». [εισηγητής:Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
O Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα.Ειρ. Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με βάση το Νόμο 2939/2001
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα με τον Νόμο 4496/2017, η
εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους
Δήμους και οργανώνεται είτε από τους ίδιους είτε από τους διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα
ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους Δήμους.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001 και δυνάμει της υπ’ αριθμ.
193471/31.12.2008 απόφασης του Υπουργού Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ 2711 Β’/31.12.2008), εγκρίθηκε το εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής
Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων με την επωνυμία
“ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανώνυμη Εταιρία”.
Το Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υλοποιείται με την τοποθέτηση
σε διάφορα σημεία, του κάθε Δήμου, Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, τα οποία
αποτελούνται από αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, για την ανακύκλωση
των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών, καθώς και από ειδικό εξοπλισμό για την
ανακύκλωση άλλων υλικών συσκευασίας (όπως χαρτί, πολυστρωματικές χάρτινες συσκευασίες,
πλαστικές σακούλες κ.α.).
Στα Κέντρα αυτά, οι δημότες επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες και αυτόματα
τους αποδίδεται -με χρήση των υψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων- απόδειξη με το αναλογούν
ανταποδοτικό κίνητρο, ενώ παράλληλα τους παρέχονται και επιπλέον προσφορές-κίνητρα ως
επιβράβευση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης (όπως μεγάλα δώρα
διαγωνισμών, δειγματοδιανομές, εκπτωτικά κουπόνια κ.α.).
Οι δημότες έχουν την επιλογή είτε να παραλάβουν την απόδειξη ανταποδοτικού κινήτρου για
δωρεάν αγορές σε συνεργαζόμενα καταστήματα (πατώντας το “πράσινο” κουμπί σε κάθε
μηχάνημα) είτε αυτόματα να δωρίσουν το ποσό του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ της ενίσχυσης
κοινωνικών σκοπών, μέσω του Συστήματος Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου (πατώντας το
“κίτρινο” κουμπί σε κάθε μηχάνημα).
Το Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μπορεί να τοποθετηθεί και εντός σχολικών
μονάδων, ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και η περιβαλλοντική συνείδηση
των μαθητών.
Με τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης πραγματοποιείται αυτόματα η «Διαλογή στην
Πηγή», όπως: παραλαβή των άδειων συσκευασιών σε ειδική χοάνη υποδοχής (έως 30-40
συσκευασίες ανά λεπτό), αναγνώριση και διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό με χρήση
ειδικών αισθητήρων, αναγνώριση της κάθε συγκεκριμένης συσκευασίας (με χρήση barcode
scanner), συμπίεση ή τεμαχισμός της συσκευασίας επιτυγχάνοντας μείωση όγκου έως 90%,
συλλογή των επιστρεφόμενων συσκευασιών σε ειδικό ενσωματωμένο κλειστό αποθηκευτικό χώρο,
αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων
(ενσωματωμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής), αυτόματη εκτύπωση και παράδοση στον
ανακυκλωτή των αποδείξεων του ανταποδοτικού κινήτρου αλλά και άλλων κουπονιών με
προσφορές, αυτόματη δωρεά της αξίας του χρηματικού αντιτίμου υπέρ κάποιου κοινωνικού

σκοπού (μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου, που
στηρίζεται σε ειδικό λογισμικό και εξαρτήματα που τοποθετούνται στον εξοπλισμό), καθοδήγηση
και ενημέρωση του καταναλωτή για τη διαδικασία της λειτουργίας του εξοπλισμού για την
επιστροφή των συσκευασιών (με τη χρήση της ειδικής οθόνης υγρών κρυστάλλων) κ.α.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι η παροχή ανταποδοτικού κινήτρου προς τους καταναλωτές, που οδηγεί σε
πολύ υψηλή συμμετοχή των δημοτών και ανάκτηση πολύ σημαντικών ποσοτήτων (αφού οι πολίτες
έχουν ένα σημαντικό επιπλέον κίνητρο για την ανακύκλωση), η χρήση εξοπλισμού υψηλής
τεχνολογίας, που επιτυγχάνει τόσο αξιόπιστη Διαλογή στην Πηγή (με καθαρότητα υλικού 100%),
όσο και επεξεργασία των συσκευασιών στην Πηγή (με μείωση όγκου έως 90%), η αύξηση της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών (μέσω της παροχής του ανταποδοτικού κινήτρου), η μη
ανάγκη ύπαρξης Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (αφού η Διαλογή γίνεται
αυτοματοποιημένα στην Πηγή), η δυνατότητα Εφαρμογής Προγραμμάτων στοχευμένων σε ειδικές
κοινωνικές ομάδες (όπως π.χ. Διενέργεια Διαγωνισμών Ανακύκλωσης για μαθητές ή για τους
δημότες ενός Δημοτικού Διαμερίσματος κλπ), η ενίσχυση Κοινωνικών Σκοπών (μέσω της δωρεάς
του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών σκοπών), αλλά και η διαφάνεια και αξιοπιστία
(αφού μέσω της on line σύνδεσης των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης υπάρχει άμεση
καταγραφή, συλλογή αλλά και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων).
Επιπλέον, δεν υπάρχει κόστος για τη συλλογή και μεταφορά των ανακτηθέντων συσκευασιών
για το Δήμο και δεν δεσμεύεται ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου (αφού όλες οι εργασίες γίνονται
από το Σύστημα), επιτυγχάνεται μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης για την
ανακύκλωση (αφού απαιτούνται πολύ λιγότερα δρομολόγια μεταφοράς των ανακτηθέντων
ποσοτήτων, λόγω της μείωσης του όγκου αυτών έως 90% στην πηγή) και τέλος συνδυάζεται με
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των μαθητών (μέσω της αξιοποίησης των Προγραμμάτων
στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες).
Τονίζεται ότι η εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος δεν έχει κανένα κόστος για το
Δήμο, αφού τόσο η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού όσο και η συλλογή, μεταφορά και
συνεχή λειτουργία του γίνεται και επιβαρύνει αποκλειστικά το Συλλογικό Σύστημα
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Σημειώνεται ότι οι Δήμοι που συνεργάζονται με το Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ μπορούν να εφαρμόζουν και το Σύστημα με τους “μπλε κάδους” του ΣΣΕΔ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ Α.Ε ή όποιο άλλο Σύστημα επιθυμούν.
Για τη συνεργασία του Δήμου μας με το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση
από το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή σχετικής σύμβασης συνεργασίας, με βάση το
συνημμένο υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας. Το σχετικό συνημμένο υπόδειγμα Σύμβασης
Συνεργασίας, είναι τυποποιημένο και το ίδιο για όλους τους Δήμους, έχοντας κατατεθεί και
εγκριθεί από το ΥΠΑΠΕΝ.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισιγούμαστε την έγκριση υπογραφής Σύμβασης Συνεργασίας με την
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., που οργανώνει και λειτουργεί το εγκεκριμένο από το
ΥΠAΠΕΝ εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και
Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων, για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο, σύμφωνα με
το συνημμένο υπόδειγμα και την εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου
για την υπογραφή της σύμβασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της
Δημάρχου και το συνημμένο Σχέδιο Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α- Εγκρίνει την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., που οργανώνει και λειτουργεί το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ εθνικής
εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης

Συσκευασιών και Αποβλήτων, για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο, ως κάτωθι:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ
ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ
Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα ………………… 2019, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση συνεργασίας
μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανώνυμη
Εταιρία”, ανώνυμης εταιρείας νομίμως συνεστημένης και λειτουργούσας σύμφωνα με το Ελληνικό
δίκαιο, που εδρεύει στην Αθήναι Αττικής (οδός Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 12), με ΑΦΜ
998105980 και αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον κ. Παύλο Ραβάνη, Πρόεδρο του ΔΣ αυτής (στο εξής “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”) και
2) του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Κέας», που εδρεύει στ
………………….. (οδός …….., αριθμός ………),με ΑΦΜ …………….. και αρμόδια ΔΟΥ …………….,
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κύριο …………………., ο οποίος σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. …………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει την αρμοδιότητα εκπροσώπησης του πιο
πάνω Ο.Τ.Α. κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης (εφεξής ο “Δήμος”), (στο εξής ο “Δήμος”
και από κοινού με την “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” τα «Μέρη»)
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
I. Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 εδάφιο β’ του Ν. 2939/6-08-2001 “Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις” (στο εξής ο “Νόμος”), η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
είναι υποχρεωτική για τους Ο.Τ.Α. και οργανώνεται από τους διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα
ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους παραπάνω υπόχρεους
φορείς.
ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος Β εδάφιο β’ περίπτωση 2 του Νόμου, δυνάμει της υπ’ αριθμ.
193471/31.12.2008 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 2711 Β’/31.12.2008), η
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει λάβει έγκριση για την οργάνωση και λειτουργία συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (στο εξής το “Σύστημα”). Σε υλοποίηση του Συστήματος η
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ μεριμνά για τη συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και
αποβλήτων μη επικινδύνων συσκευασιών που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο Σύστημα
διαχειριστές και τη διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης
αποβλήτων δηλαδή την αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων
συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση
καθαρών τεχνολογιών.
ΙII. Εν όψει των παραπάνω, ο Δήμος επιθυμεί, προκειμένου να οργανωθεί και να προωθηθεί η
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών στα όριά του, να συνεργαστεί με το Σύστημα σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, βάσει της υπ’ αριθμ. ……… Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου (που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. ……… Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και η
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προτίθεται να οργανώσει εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών
στα όρια του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας σύμβασης και των
παραρτημάτων της, όπως εκάστοτε θα ισχύουν (εφεξής η “Σύμβαση”).

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ:
II. Άρθρο 1 - Σκοπός της Σύμβασης
Σκοπός της Σύμβασης είναι η συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών, εντός των ορίων του Δήμου.
Άρθρο 2 - Ορισμοί
Στη σύμβαση οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τις ακόλουθες σημασίες:
III. Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης: Ο Εξοπλισμός και οι Εγκαταστάσεις που αναφέρονται
στο Παράρτημα Α της Σύμβασης.
IV. Ρεύματα Υλικών: Νοούνται αποκλειστικά τα ανακυκλώσιμα ρεύματα, ενώ δεν λαμβάνεται υπ’
όψη το ρεύμα των σύμμεικτων – υπολειπόμενων απορριμμάτων που συλλέγει ο Δήμος με το
σύστημα αποκομιδής του.
V. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης: Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε περιοχές εντός των ορίων του Δήμου.
VI. Συσκευασίες: Νοούνται οι συσκευασίες, όπως αυτές προβλέπονται και εξειδικεύονται στο Νόμο,
όπως ισχύει, και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων.
Άρθρο 3 - Υποχρεώσεις ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
3.1. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ ανταλλάγματος, η
ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την τοποθέτηση και λειτουργία Κέντρων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης. Η ακριβής χωροθέτηση των
Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης θα γίνεται σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του
Δήμου.
3.1.1. Ο αριθμός και το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
θα συναρτώνται από την ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
3.1.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ίδια ή μέσω
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, θα προχωρά στην τοποθέτηση των Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτίσει, εφόσον ο Δήμος παραχωρήσει τους
σχετικούς χώρους τοποθέτησης των εν λόγω Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και προχωρήσει
στην παροχή του αναγκαίου ηλεκτρικού ρεύματος τριφασικής παροχής.
3.2. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ ανταλλάγματος, η
ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, τη διάθεση των αναγκαίων ανταλλακτικών και
αναλωσίμων για τη λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της
Σύμβασης.
3.3. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ ανταλλάγματος, η
ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών και
εργασιών εγκατάστασης, χρήσεως, λειτουργίας και διαχείρισης των Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης. Στις ανωτέρω υπηρεσίες και εργασίες
περιλαμβάνονται:
3.3.1. Οι άνευ ανταλλάγματος υπηρεσίες και εργασίες αποκομιδής, συλλογής, μεταφοράς και
διάθεσης προς αξιοποίηση των συσκευασιών με προσωπικό και μεταφορικά μέσα που διαθέτει η ίδια
ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.
3.3.2. Οι άνευ ανταλλάγματος υπηρεσίες και εργασίες συντήρησης του συνόλου του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του Προγράμματος
Ανακύκλωσης, από την ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.

3.3.3. Οι άνευ ανταλλάγματος υπηρεσίες και εργασίες επεξεργασίας, από την ίδια ή μέσω
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, ώστε να καθίσταται δυνατή η διάθεση αυτών στην αγορά.
3.3.4. Οι άνευ ανταλλάγματος παροχή κάθε άλλης περιγραφής υπηρεσιών και εργασιών, από την ίδια
ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του
Προγράμματος Ανακύκλωσης.
3.4. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ ανταλλάγματος, η
ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών του Δήμου, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης.
3.5. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ ανταλλάγματος, η
ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την εξασφάλιση ασφάλισης πυρός και αστικής
ευθύνης των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που θα είναι τοποθετημένα και θα λειτουργούν
σε περιοχές εντός των ορίων του Δήμου, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης.
3.6. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους
τοποθέτησης και λειτουργίας των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης θα αξιοποιεί, η ίδια ή
μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για το χρόνο
ισχύος της Σύμβασης, για χορηγία, διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, διενέργεια διαγωνισμών,
διενέργεια εκδηλώσεων των χορηγών ή/και του Συστήματος ή για όποια άλλη ενέργεια συμβάλλει στη
μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Τονίζεται ότι όποιο έσοδο
προκύπτει από την ανωτέρω αξιοποίηση ανήκει και είναι υπέρ της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, η οποία θα βαρύνεται με τα
σχετικά Δημοτικά τέλη διαφήμισης.
3.7. Το κόστος του ανταποδοτικού κινήτρου που αποδίδεται στους καταναλωτές (όπως αυτό ορίζεται
στο Παράρτημα Α της παρούσας) βαρύνει την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, τη ιδία ή τους
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή του
συνεργάτη ή των συνεργατών όπου οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν τα κουπόνια του
ανταποδοτικού κινήτρου. Η επιλογή του φορέα που θα ενισχύεται από το Σύστημα Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου (όπως αυτό αναλύεται στο Παράρτημα Α της παρούσας) θα γίνεται από το Δήμο.
3.8. Τα υλικά συσκευασίας που ανακτώνται στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ανήκουν στην
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ιδία ή στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, ενώ η
διάθεσή τους στην αγορά για περαιτέρω αξιοποίηση γίνεται με ευθύνη της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, και τα όποια έσοδα από την
πώληση των υλικών ανήκουν και είναι υπέρ της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.
3.9. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της,
δικαιούται με τη λήξη ισχύος της Σύμβασης να παραλάβει και να αποκομίσει το σύνολο του
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που τοποθέτησε και λειτούργησε για την υλοποίηση του
Προγράμματος Ανακύκλωσης.
3.10. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναντι του Δήμου άνευ
ανταλλάγματος, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την εφαρμογή ειδικών δράσεων
για τη συλλογή και μεταφορά υλικών συσκευασίας που αφορούν σε εμπορικά ή/και βιομηχανικά
απόβλητα συσκευασίας εντός των ορίων του Δήμου, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης. Η ακριβής
ανάπτυξη και εφαρμογή των ανωτέρω ειδικών δράσεων θα γίνεται σε συνεργασία με την αρμόδια
Διεύθυνση του Δήμου.
Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις του Δήμου
4.1. Με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως οικονομική υποχρέωση
έναντι της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της,
και δεν οφείλει καμία αμοιβή, αποζημίωση ή άλλο χρηματικό αντάλλαγμα, δεδομένου ότι ρητώς
συνομολογείται ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ιδία ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες
της, παράσχουν όλες τις με τη σύμβαση αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις με μέσα, δαπάνες και ευθύνη
της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.

4.2. Ο Δήμος αναγνωρίζει και εξασφαλίζει τη δυνατότητα στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,
στην ιδία ή στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, για την αξιοποίηση των Κέντρων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης, για χορηγία, διαφήμιση,
προώθηση πωλήσεων, διενέργεια διαγωνισμών, διενέργεια εκδηλώσεων των χορηγών ή/και του
Προγράμματος Ανακύκλωσης ή για όποια άλλη ενέργεια συμβάλλει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των
δημοτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Η αναγνώριση και εξασφάλιση της ανωτέρω
περιγραφόμενης δυνατότητας αξιοποίησης περιλαμβάνει και την εκ της σύμβασης παραχώρηση από
το Δήμο του δικαιώματος στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ιδία ή στους
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, για την αξιοποίηση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης,
για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης, για χορηγία, διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, διενέργεια
διαγωνισμών, διενέργεια εκδηλώσεων των χορηγών ή/και του Προγράμματος Ανακύκλωσης ή για
όποια άλλη ενέργεια συμβάλλει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία της
ανακύκλωσης. Τονίζεται ότι όποιο έσοδο προκύπτει από την ανωτέρω αξιοποίηση ανήκει και είναι
υπέρ της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της,
ώστε να καλυφθεί μέρος ή το σύνολο του κόστους τοποθέτησης και λειτουργίας των Κέντρων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης αλλά και του κόστους λειτουργίας του Προγράμματος Ανακύκλωσης.
4.3. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος των χώρων που θα
εγκατασταθούν τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για την υλοποίηση του Προγράμματος
Ανακύκλωσης.
4.4. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση εξασφάλισης άνευ ανταλλάγματος της αναγκαίας
ηλεκτρολογικής παροχής για τη λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για την
υλοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης.
4.5. Ο Δήμος αποδέχεται την άνευ ανταλλάγματος δωρεά της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,
της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του
Προγράμματος Ανακύκλωσης.
Άρθρο 5 - Διάρκεια
5.1. Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει και θα αναπτύσσει όλα τα έννομα αποτελέσματα αυτής για
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.
Η ανωτέρω χρονική διάρκεια συμφωνείται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ως αναγκαία, εύλογη
και δίκαια, ώστε να καταστεί εφικτή η απόσβεση της επένδυσης της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, που απαιτείται για την
υλοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης.
5.2. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται αυτομάτως
για διαδοχικές ετήσιες περιόδους εκτός και εάν έξι (6) μήνες προ της λήξεως είτε της αρχικής
διαρκείας της παρούσας είτε εκάστης διαδοχικής περιόδου, οποιοδήποτε από τα Μέρη ειδοποιήσει
εγγράφως το άλλο Μέρος ότι δεν επιθυμεί την παράταση της παρούσας.
Άρθρο 6 - Λοιπές υποχρεώσεις της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
6.1. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υποχρεούται, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων
συνεργατών της, σε γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της τήρησης
αρχείων κατά το νόμο, στην περίπτωση τήρησης σχετικών αρχείων.
6.2. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της,
υποχρεούται σε τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, μέριμνας και πρόνοιας αποτροπής ζημιών ή
άλλων βλαπτικών επενεργειών προς οποιονδήποτε τρίτον, που απορρέουν όχι μόνο από νόμιμες
διατάξεις και κανονισμούς του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και από τη γενική καλή
πίστη και υποχρέωση τήρησης μέτρων ασφαλείας στις συναλλαγές και ιδίως, και όλως ενδεικτικώς,
στην τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, μέριμνας και πρόνοιας αποτροπής ζημιών ή άλλων
βλαπτικών επενεργειών προς οποιονδήποτε τρίτον, σχετικώς με τα Κέντρα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης και τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6.3. Διευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται και η υποχρέωση της
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, να

ενημερώνει σχετικώς με τα ανωτέρω μέτρα ασφαλείας και προνοίας τους τυχόν τρίτους
εμπλεκόμενους ή συνεργαζόμενους, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, και όλους τους εργαζόμενους,
συνεργάτες, στελέχη, νομίμους εκπροσώπους και κάθε άλλον αρμόδιο που εμπλέκεται ή δύναται
εμμέσως ή αμέσως να εμπλακεί στη χρήση ή στη λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης ή να γίνει εμμέσως ή αμέσως αποδέκτης των σχετικών υπηρεσιών.
Άρθρο 7 - Δικαιολογητικά έγγραφα της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει τη νόμιμη δυνατότητα
σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με τους συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
Σύμβαση και ότι εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ως
ανωτέρω αναφέρεται.
Άρθρο 8 - Ευθύνη
8.1. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δηλώνει προς το Δήμο ότι είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη
αυτή έναντι παντός τρίτου, καθώς και έναντι οποιασδήποτε αρχής, για οποιαδήποτε απαίτηση ή
αξίωση ήθελε εγερθεί από ή εξ αφορμής ή στο πλαίσιο της Σύμβασης ή του Προγράμματος
Ανακύκλωσης, της επιδίωξης του σκοπού αυτής και της εκτέλεσης αυτής.
8.2. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα αποζημιώνει, θα υπερασπίζεται, καλύπτει και
απαλλάσσει το Δήμο, τα στελέχη, υπαλλήλους, συνεργάτες, εκπροσώπους, υπεργολάβους και
διαδόχους αυτών, από και έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, αξίωσης, αγωγής, αιτίας αγωγής,
μήνυσης, δικαστικής διαμάχης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης και
του Προγράμματος Ανακύκλωσης, όπως ιδίως και ενδεικτικώς από τα Κέντρα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, τις υπηρεσίες και εν γένει τις ενέργειες της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ή των
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ή των συνεργατών ή υπαλλήλων ή προστηθέντων ή άλλων
σχετιζομένων με αυτήν προσώπων και για κάθε ζημία, κόστος, επιβάρυνση, δαπάνη, δικαστικά έξοδα
ή αμοιβές που αυτοί υπέστησαν ή απειλείται να υποστούν από τα ανωτέρω.
Άρθρο 9 – Καταγγελία / Λύση Σύμβασης
9.1. Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, εάν η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ απολέσει οριστικά την έγκριση του
Συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αναφέρεται στο Προοίμιο υπό ΙΙ.
9.2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης -όλων των όρων της σύμβασης
θεωρουμένων ως ουσιωδών- από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ο Δήμος θα απευθύνει
έγγραφη δήλωση προς την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με την οποία θα της τάσσει προθεσμία
δύο (2) μηνών για να θεραπεύσει ολοσχερώς και προσηκόντως τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε
περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ να προβεί στην
αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση με απλή έγγραφη δήλωση απευθυνόμενη στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με δικαστικό επιμελητή και αζημίως για το Δήμο.
9.3. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης -όλων των όρων της σύμβασης
θεωρουμένων ως ουσιωδών- από το Δήμο, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα απευθύνει
έγγραφη δήλωση προς το Δήμο, με την οποία θα του τάσσει προθεσμία δύο (2) μηνών για να
θεραπεύσει ολοσχερώς και προσηκόντως τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η
προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Δήμος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι
πλημμελής, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με
απλή έγγραφη δήλωση απευθυνόμενη στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή και αζημίως για την
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
9.4. Η Σύμβαση θα μπορεί επίσης να λύεται άμεσα χωρίς προθεσμία με απλή έγγραφη δήλωση από
το Δήμο κατά τα ανωτέρω, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) σε περίπτωση κηρύξεως της
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών της ή

υποβολής αιτήσεως πτωχεύσεως εναντίον της, (β) σε περίπτωση που η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τεθεί υπό εκκαθάριση οποιαδήποτε μορφής.
9.5. Η καταγγελία θεωρείται ότι γίνεται εγκύρως, μόνον όταν γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
9.6. Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επίδοση του εγγράφου της
καταγγελίας στο άλλο μέρος.
9.7. Ρητώς συνομολογείται ότι ακόμη και μετά τη λύση ή λήξη της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο
και ανεξαρτήτως της τυχόν υπαιτιότητας κάποιου μέρους, εξακολουθεί να ισχύει η στο παρόν
συμφωνούμενη ρήτρα εμπιστευτικότητας.
9.8. Το δικαίωμα καταγγελίας και η άσκηση αυτού δεν αποκλείει το δικαίωμα αποζημιώσεως.
Άρθρο 10 - Ρήτρα Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας
10.1. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται στην τήρηση πλήρους και αυστηρής εχεμύθειας και
εμπιστευτικότητας για το περιεχόμενο και την ύπαρξη του παρόντος, πλην αν άλλως επιτάσσεται από
το νόμο ή αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα ή εάν υπάρχει προηγούμενη ρητή συμφωνία όλων των εδώ
συμβαλλομένων.
10.2. Τα μέρη αναλαμβάνουν αμοιβαία μεταξύ τους υποχρέωση να μην κοινολογούν σε
οποιονδήποτε τρίτον οτιδήποτε πληροφορήθηκαν κατά την εκτέλεση της παρούσας ή κατά το στάδιο
των διαπραγματεύσεων σχετικά τον αντισυμβαλλόμενο αυτών, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη ρητή
συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων.
10.3. Οι στο παρόν υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και δεσμεύουν, υπό τους αυτούς όρους, τόσο τους
συμβαλλόμενους όσο και τους αντιπροσώπους και τους συμβούλους τους ή πληρεξουσίους ή
εργαζομένους ή συνεργάτες ή προστηθέντας αυτών.
10.4. Οι υποχρεώσεις από το παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη με
οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης χωρίς χρονικό περιορισμό.
Άρθρο 11 - Ρήτρα μη αποκλειστικότητας
Συμφωνείται ρητά ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της περιφέρειάς του, όσον
αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και με οποιοδήποτε άλλον φορέα ή άλλο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης.
Άρθρο 12 -Μη κτήση δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης και την
εκτέλεση της παρούσης δεν αποκτά κανένα αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
Άρθρο 13 - Γενικές Διατάξεις
13.1. Εφαρμοστέο δίκαιο – δωσιδικία: Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ
αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό
Δίκαιο.
13.2. Ουσιώδεις όροι – τροποποιήσεις: Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης πρέπει να είναι έγγραφη και να
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
13.3. Συνολική συμφωνία – ισχύς νομίμων διατάξεων: Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο
των συμφωνιών μεταξύ των μερών και υπερισχύει / ακυρώνει οποιαδήποτε τυχόν προγενέστερη
συμφωνία, προφορική ή γραπτή, μεταξύ των συμβαλλομένων για το ίδιο θέμα. Συμφωνείται όμως
και διευκρινίζεται ρητώς και αναγνωρίζεται από τα μέρη και ιδίως από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ότι οποιεσδήποτε νόμιμες διατάξεις ή ρυθμίσεις, ακόμη και τυχόν μεταγενέστερες
της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα καθιστούν τυχόν ανεφάρμοστη ή μη σκόπιμη ή μη πρόσφορη

εν όλω ή εν μέρει την παρούσα, για οποιονδήποτε λόγο ή θα οδηγούν εξ αντικειμένου σε διαφορετικό
τρόπο εφαρμογής κάποιου ή κάποιων εκ των όρων της, δεν δύνανται να θεμελιώσουν οποιαδήποτε
αξίωση της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ κατά του Δήμου, όπως ιδίως και όλως ενδεικτικώς
δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας ή αποζημιώσεως. Η ανωτέρω διάταξη συμφωνείται ρητώς από
τα μέρη, λόγω του αναγνωριζόμενου από τα μέρη όλως ειδικού χαρακτήρα του αντικειμένου της
παρούσας Σύμβασης ως ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα λόγω του ότι σχετίζεται με την διεπόμενη
από ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις διαδικασία ανάπτυξης μεθόδων βελτίωσης των συνθηκών και
της ποιότητας του περιβάλλοντος.
13.4. Εκχωρήσεις:
13.4.1. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει το δικαίωμα να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει τις εκ
της Σύμβασης αυτής δραστηριότητες και απορρέουσες υποχρεώσεις της και να εκχωρήσει την
άσκηση όλων ή μέρους των εκ της Σύμβασης απορρεόντων δικαιωμάτων της και δραστηριοτήτων, σε
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιασδήποτε μορφής
νόμιμη σχέση, χωρίς όμως από την ανάθεση αυτή να μειώνεται η ευθύνη και οι υποχρεώσεις της
έναντι του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή στις συμβάσεις που θα υπογράψει η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι
υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και ευθύνες της έναντι του Δήμου από την παρούσα ως υποχρεώσεις και
του τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
13.4.2. Είναι επίσης δυνατή συμβατικώς η εκχώρηση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του Δήμου ή
η αναδοχή μέρους ή όλων των εκ της Σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων, από το Δήμο προς
τρίτο φορέα ή επιχείρηση αυτού ή άλλον, τηρουμένων των σχετικών εκάστοτε ισχυουσών νομίμων
διατάξεων.
13.5. Γνωστοποιήσεις – παραγγελίες: Τυχόν κοινοποιήσεις εγγράφων μεταξύ των μερών θα γίνονται
στις διευθύνσεις τους που αναφέρονται στην αρχή της Σύμβασης.
13.6. Μη παραίτηση: Η μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων των μερών από τη
Σύμβαση, και ιδιαίτερα της εκπλήρωσης κάθε υποχρεώσεως συμβαλλομένου από αυτήν, δεν θα
σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραίτησή τους από τα εν λόγω δικαιώματά τους.
13.7. Μερική ακυρότητα: Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της Σύμβασης δεν καθιστά
άκυρη ολόκληρη τη Σύμβαση κατά τη ρητή δήλωση και βούληση των μερών. Αν οποιοσδήποτε όρος
της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται το κύρος της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα
μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή
αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με άλλον όρο, ο
οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου
τροποποιώντας τη Σύμβαση.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα οποία
διαβάστηκαν μεγαλόφωνα και υπογράφτηκαν από τους συμβαλλόμενους ως ακολούθως:
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔHMO Κέας

Παύλος Ραβάνης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
Δήμαρχος Κέας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’:
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την τοποθέτηση και
λειτουργία διαφορετικών τύπων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ώστε να καλύπτονται -με
βέλτιστο τρόπο- οι ακόλουθες παράμετροι:

 Χωροταξική διάταξη Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
 Πληθυσμιακή κάλυψη
 Διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά χώρου τοποθέτησης Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης

 Κάλυψη περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για ανακύκλωση
Με βάση τις ανωτέρω παραμέτρους, υπάρχουν τρεις βασικοί διαφορετικοί τύποι Κέντρων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης:

 Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
Τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης είναι Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση:
 μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) συσκευασιών
 πλαστικών συσκευασιών
 γυάλινων συσκευασιών
αλλά και χάρτινων συσκευασιών και άλλων προϊόντων που επιστρέφουν οι καταναλωτές (που είναι
απόβλητα άλλων προϊόντων και όχι απόβλητα συσκευασιών).
Τα Κέντρα διαθέτουν εξοπλισμό ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, που αυτοματοποιημένα
πραγματοποιούν την παραλαβή, αναγνώριση και διαχωρισμό, την επεξεργασία, τη συλλογή και
αποθήκευση των άδειων μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών, με την παροχή
ανταποδοτικού κινήτρου προς τους δημότες.

 Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 2 ή 3 ή 4 ρευμάτων
Τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 2 ή 3 ή 4 ρευμάτων είναι Κέντρα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση:
 είτε 2 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) και πλαστικών
συσκευασιών,
 είτε 3 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών
 είτε 4 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών, πλαστικών, γυάλινων και χάρτινων συσκευασιών
Τα Κέντρα αυτά, είναι μικρότερων διαστάσεων και διαθέτουν εξοπλισμό ανακύκλωσης υψηλής
τεχνολογίας, που αυτοματοποιημένα πραγματοποιούν την παραλαβή, αναγνώριση και διαχωρισμό,
την επεξεργασία, τη συλλογή και αποθήκευση των άδειων μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων
συσκευασιών, με την παροχή ανταποδοτικού κινήτρου προς τους δημότες.

 Μεγάλα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
Τα Μεγάλα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης είναι Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που
χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση:
 μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) συσκευασιών
 πλαστικών συσκευασιών
 γυάλινων συσκευασιών
 χάρτινων συσκευασιών
αλλά και άλλων προϊόντων που επιστρέφουν οι καταναλωτές (που είναι απόβλητα άλλων προϊόντων
και όχι απόβλητα συσκευασιών).
Τα Κέντρα αυτά, είναι μεγαλύτερων διαστάσεων, διαθέτουν εξοπλισμό ανακύκλωσης υψηλής
τεχνολογίας, που αυτοματοποιημένα πραγματοποιούν την παραλαβή, αναγνώριση και διαχωρισμό,
την επεξεργασία, τη συλλογή και αποθήκευση των άδειων μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων
συσκευασιών, με την παροχή ανταποδοτικού κινήτρου προς τους δημότες. Σημειώνεται ότι έχουν 1-2

υποδοχές, όπου ο δημότης ρίχνει χύδην όλες τις συσκευασίες και με αυτόματο τρόπο γίνεται η
διαλογή, επεξεργασία και αποθήκευση στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους.

 Ανταποδοτικό Κίνητρο
Για κάθε επιστρεφόμενη γυάλινη, πλαστική και μεταλλική (αλουμινένια ή λευκοσιδηρή) συσκευασία,
που επιστρέφεται για ανακύκλωση στα αυτόματα μηχανήματα του κάθε Κέντρου Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, έχει οριστεί ανταποδοτικό κίνητρο, η αξία του οποίου προσδιορίζεται από την
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Ο καταναλωτής όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανακύκλωσης:
 Είτε πατά το «πράσινο» κουμπί επί του κάθε μηχανήματος, οπότε αυτόματα παραλαμβάνει
μία απόδειξη με το σύνολο της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες
συσκευασίες, την οποία τη χρησιμοποιεί για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα
 Είτε πατά το «κίτρινο» κουμπί επί του κάθε μηχανήματος, οπότε αυτόματα παραλαμβάνει ένα
κουπόνι με το σύνολο της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες
συσκευασίες, που το έχει δωρίσει αυτόματα υπέρ κάποιου επιλεγμένου κοινωνικού σκοπού.
Σημειώνεται ότι με τη χρήση του ειδικού λογισμικού του «Συστήματος Συγκέντρωσης Κοινωνικού
Κεφαλαίου», το σύνολο των ποσών που δωρίζονται από τους καταναλωτές αποθηκεύεται στον
ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή του κάθε μηχανήματος και εκδίδεται η συγκεντρωτική
αναφορά με τη συνολική αξία των δωρισθέντων ποσών.
Παράλληλα, στους καταναλωτές δύνανται να δίνονται και άλλες προσφορές, όπως κουπόνια
διαγωνισμών, κουπόνια προωθητικών ενεργειών, κουπόνια δωρεάν προϊόντων κ.α.
Β- Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή της σύμβασης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 217/2019

Θέμα 14ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 96/2018 απόφασής μας ως προς την αίτηση
χρηματοδότησης. ” [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημ.Μουζάκης]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μουζάκη, ο οποίος
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι του
Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», ο Δήμος Κέας με τις 96/2018 και 179/2018
αποφάσεις του Δ.Σ. υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης για την προμήθεια:
1-Ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με κινητήρα πετρελαίου μικτού βάρους
3τόνων, έτους κατασκευής 2014 ή μεταγενέστερο, διαστάσεων οχήματος έως: μήκος:
4400mm, πλάτος 1700mm, ύψος: 2200mm, σύστημα ανάρτησης: ημιελλειπτικά φύλλα και
σύστημα πέδησης: πεπεισμένου αέρα κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Ο.Κ.
2-Ενός καινούργιου ελαστιχοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης, με κάδο γενικής χρήσης εμπρός
και κινητήρα πετρελαίου. Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι μονοκόμματο χωματουργικό
για εργασίες παντός εδάφους με τοποθετημένη μπροστά την εξάρτηση του φορτωτή, με τον
κάδο γενικής χρήσης. Ο υπό προμήθεια φορτωτής θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος,
πρόσφατης κατασκευής 2018, αναγνωρισμένου κατασκευαστή.
3-Ενός μηχανισμού διάνοιξης αυλάκων τελείως καινούργιο έτους κατασκευής 2018, πρώτης
χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως,
τεχνολογικά. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση σύνδεση στην θέση του κάδου με τον

υπό προμήθεια ελαστικοφόρο φορτωτή του Δήμου. Το προσφερόμενο εξάρτημα προορίζεται
για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και ιδιαίτερα για την εκτέλεση διάνοιξη αυλάκων με
πλάτος από 50mm έως 160mm και βάθος κοπής από 200 mm έως 450 mm.
4-Έναν τροχό για μηχανισμό διάνοιξης αυλάκων πλάτους κοπής 130 mm και βάθους τουλάχιστον
των 450mm με αποσπώμενα τμήματα, τελείως καινούργιο, έτους κατασκευής 2018, πρώτης
χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως,
τεχνολογικά.
Θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός και κατάλληλος για άμεση σύνδεση στον μηχανισμό
διάνοιξης αυλάκων που διαθέτει ο Δήμος και σε απόλυτη συνεργασία και λειτουργία με τον
ελαστικοφόρο φορτωτή με βάρος λειτουργίας 3 τόνων χωρίς επεμβάσεις και τροποποιήσεις
εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
5-Ένα μεταχειρισμένο τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό, με επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 26
τόνων, με κινητήρα πετρελαίου, διαστάσεων οχήματος τουλάχιστον: πλάτος 2550mm, ύψος:
3300 mm και διαστάσεων χώρου φόρτωσης τουλάχιστον: μήκος 4500mm, πλάτος 2330mm,
ύψος: 1500mm, με ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με σύστημα πέδησης: φρένα με τύμπανο,
έτους κατασκευής 2012 ή μεταγενέστερο και ανώτατο αριθμό χιλιομέτρων 350.000χλμ.
Το κόστος των ανωτέρω μηχανημάτων είχε προϋπολογιστεί στο ποσό των 153.080,00 €
(συμπ. ΦΠΑ 24%), εκ των οποίων τα 135.000,00€ θα καλυφθούν από το εν λόγω πρόγραμμα και
τα 18.080,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας και θα βαρύνουν ΚΑ του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018 που θα δημιουργηθεί άμα τη έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του
Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Με την υπ’ αριθ. 41833/09-08-2018 (ΑΔΑ ΩΝ20465ΧΘ7-46Η) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών εντάχθηκε η Πράξη του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης Ι “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού” με
πηγή χρηματοδότησης από ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ποσό 135.000,00€
και Ίδιους Πόρους 23.040,00€, Σύνολο 158.040,00€.
Μετά την διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των ανωτέρω, ο Δήμος ολοκλήρωσε
την
1. Προμήθεια καινούργιου ελαστιχοφόρου φορτωτή (μετά μηχανισμού και τροχού διάνοιξης
αυλακών), έναντι ποσού 83.948,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού ανατρεπόμενου, έναντι ποσού 26.027,60€ συμπ.
ΦΠΑ.
3. Ο διαγωνισμός για το μεταχειρισμένο τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό, προέβει άγονος.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο Δήμος έχει στη διάθεση του σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
41833/09-08-2018 (ΑΔΑ ΩΝ20465ΧΘ7-46Η) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ποσό
48.064,40€ για την “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού”.
Προτείνεται με το ανωτέρω ποσό να προβούμε στην προμήθεια Θρυματιστή Κλαδιών Ξύλων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και την ομαλή λειτουργία του
ΧΥΤΑ Κέας Το προς προμήθεια μηχάνημα είναι απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο
αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθαριότητας (όπως είναι τα κλαδιά και τα ξύλινα
αντικείμενα) από τους οικισμούς και το οδικό δίκτυο του νησιού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
του Αντιδημάρχου καλείται να εγκρίνει την προμήθεια Θρυματιστή Κλαδιών - Ξύλων για την
κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και την ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ Κέας, με
το ποσό των 48.064,40€, που έχει στη διάθεση του σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41833/09-08-2018
(ΑΔΑ ΩΝ20465ΧΘ7-46Η) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την “Προμήθεια
μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού”.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 218/2019
Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο
αντλιοστάσιο Κώμης”. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Μουζάκης]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημ. Μουζάκη ο οποίος
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στον πολλαπλό λογαριασμό του
Δήμου Κέας στη ΔΕΗ είναι χρεωμένη μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά το Δημοτικό
Αντλιοστάσιο Κώμης.
Πρόκειται για την υπ’αριθμ. 5 50010601 παροχή του Δημοτικού Αντλιοστασίου στη θέση
Αγ.Ραφαήλ-Κώμη.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της οριστικής διακοπής της παροχής
αυτής από τον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,
τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την οριστική διακοπή της υπ’αριθμ. 5 50010601 παροχής του Δημοτικού
Αντλιοστασίου στη θέση Αγ.Ραφαήλ-Κώμη από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου όπως
αναφέρονται παραπάνω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 219/2019
Θέμα 16ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας
“Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δ. Κέας
για το έτος 2019-2020”.[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Δεμένεγας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παίρνει τον λόγο, ο οποίος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Δεμένεγα αναφέρει ότι, διαβιβάστηκε στο Δ.Σ.
το από 15/11/2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής παραλάβής της υπηρεσίας για τον Καθαρισμό
Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος
2019-2020. Σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία ορίστηκε με την 9/2019
απόφαση του Δ.Σ, “...Η εταιρεία SL HELLAS I.K.E, από τις 01/08/2019 έως τις 15/11/2019 παρείχε
την υπηρεσία για τον Καθαρισμό Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020 μη τηρώντας πλήρως τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, όπως αυτές προδιαγράφονταν στην υπ’ αριθμ. 3610/01-08-2019 σύμβαση
(ΑΔΑΜ:19SYMV005380531) ανάθεσης υπηρεσίας μεταξύ του Δημάρχου Κέας και της παραπάνω
αναδόχου, καθώς υπήρχαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών. Έτσι ακολούθησε η υπ’ αριθ.
4082/04-09-2019 όχληση της αρμόδιας υπηρεσίας και το από από 09/09/2019 απαντητικό έγγραφο
της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο θα υπήρχε συμμόρφωσή της άμεσα. Συγκεκριμένα :
1. Δεν ασβεστώθηκαν οι ρείθρες των πεζοδρομίων, των πλακόστρωτων σοκακιών Κορησσίας και
Βουρκαρίου, την παραμονή Κοίμησης της Θεοτόκου, οι οποίες εργασίες ολοκληρώθηκαν έως την
Παρασκευή 13/09/2019, όπως δεσμεύτηκε με το από 09/09/2019 απαντητικό έγγραφο της.
2. Υπήρχαν παράπονα πως δεν γινόταν σχολαστική καθαριότητα στις τουαλέτες Κορησσίας και
Βουρκαρίου, κατά τον μήνα Αύγουστο ως προβλέπεται στη σύμβαση, αλλά κατά δήλωση του πρώην
αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Δημήτριο Καβαλιέρο, όλα ήταν καλώς καθώς υπήρχε υδραυλικό
πρόβλημα που δυσκόλευε την εκτέλεση των εργασιών.
3. Δεν είχαν καθαριστεί τα καλάθια ρίψης απορριμμάτων, εξωτερικά οι οποίες εργασίες
ολοκληρώθηκαν έως την Παρασκευή 13/09/2019, όπως δεσμεύτηκε με το από 09/09/2019
απαντητικό έγγραφο της…...”
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ. 4082/04-09-2019 όχληση της αρμόδιας υπηρεσίας,
2. Το από από 09/09/2019 απαντητικό έγγραφο της αναδόχου εταιρείας,
3. Το άρθρο 219 του Ν 4412/2016.

καλούμαστε να αποφασίσουμε αν μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Επισημαίνεται ότι για την προεκτίμηση αμοιβής της εν λόγω
υπηρεσίας έχει ληφθεί υπόψη κόστος ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (πλήρους απασχόλησης) 67,46€
και συνολικό Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του
αναδόχου, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22 (15%) δέκα πέντε επί τοις εκατό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου του Δ.Σ. και έλαβε υπόψη τη μελέτη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με μείωση επί της
προϋπολογισθείσας αξίας, 3 ημερομισθίων, ήτοι 202,38€ με αντίστοιχη μείωση 15% επί του ποσού
30,357, δηλαδή ολικό ποσό 232,737€ πλέον ΦΠΑ, μειωμένο κατά το ποσοστό έκπτωσής του, η
οποία κρίνεται ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 220/2019
Θέμα 17ο: Ορισμός και εξουσιοδότηση νομίμων εκπροσώπων για την υπογραφή των
σχετικών δικαιολογητικών καθώς και ορισμός χρηστών πρόσβασης για την διαδικτυακή
εφαρμογή της Τράπεζας Ελλάδος μέσω της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε., για την
ασφαλή μεταφορά κεφαλαίων από και προς τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Αναβάλλεται
Θέμα 18ο:Έγκριση και αποδοχή της μελέτης “Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων
υδάτων Δημοτικής οδοποιϊας”. [εισηγητής: Πρόεδρος κ. Θ.Καμίλης]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Καμίλης εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί άμεσα το έργο “Βελτίωση βατότητας και
απορροών όμβριων υδάτων Δημοτικής οδοποιϊας”, όπως αυτό περιγράφεται στη θεωρημένη
μελέτη, ποσού εργασιών 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ποσού 14.400,00 € που μας διαβιβάστηκε με
το υπ’ αριθ. 144185/3469-22/11/2019 έγγραφο της ΔΤΕΚ, και την οποία καλούμαστε να
αποδεχτούμε και να εγκρίνουμε. Η εν λόγω μελέτη επισυνάπτεται στην παρούσα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου του Δ.Σ. και έλαβε υπόψη τη μελέτη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και εγκρίνει την επισυναπτόμενη μελέτη με τίτλο “Βελτίωση βατότητας και
απορροών όμβριων υδάτων Δημοτικής οδοποιϊας”, ποσού εργασιών 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ποσού 14.400,00 € όπως αυτή θεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. 144185/3469-22/11/2019 έγγραφο της
ΔΤΕΚ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 221/2019

Θέμα 19ο: Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή
Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του
Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”. [εισηγητής: Δήμαρχος κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ τα κάτωθι γεγονότα:
Με την υπ’ αριθ. 216/2017 απόφαση Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας είχε “Εγκρίνει
την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ) και του Δήμου
Κέας, με σκοπό την υλοποίηση του έργου που αφορά στην αρχιτεκτονική διαμόρφωσης πλατείας
στην Κάτω Μεριά στο Δήμο Κέας …” και με την 243/2017 απόφαση Δ.Σ. είχε τροποποιήσει την
216/2017, ύστερα από επικοινωνία με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν η συνεργασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
(ΠΝΑ) και του Δήμου Κέας, με σκοπό την υλοποίηση του έργου που αφορά στην αρχιτεκτονική
διαμόρφωσης πλατείας στην Κάτω Μεριά στο Δήμο Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση, εξουσιοδοτούσε
τη Δήμαρχο για την υπογραφή της και όριζε δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου με τους αναπληρωτές
τους, ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης.
Με την υπ’αριθμ. 173/2019 απόφαση Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκ παραδρομής έναν
(1) εκπρόσωπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης, ενώ στο άρθρο 7 της υπ’αριθ. 243/2017 απόφασης Δ.Σ.
προβλέπονται δύο (2) εκπρόσωποι του Δήμου με τους αναπληρωτές τους.
Καλούμαστε σήμερα εκ νέου να ορίσουμε δύο εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας με τίτλο
“Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς” και τους αναπληρωτές αυτών.
Προτείνονται ως εκπρόσωποι η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρώτρια την
Δημοτική Σύμβουλο Στυλιανή Δεμένεγα και ο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μουζάκη με
αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα
ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 173/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Β) Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου τη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρώτρια
την Δημοτική Σύμβουλο Στυλιανή Δεμένεγα και Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μουζάκη με
αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα.
ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:222/2019
Θέμα 20ο: Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση
του έργου “Διαμόρφωση Άλσους Ιουλίδας Ν. Κέας σε χώρο Πολιτιστικών Δράσεων”.
[εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Κέας, με την Αποφ. 79/2019 (ΑΔΑ:6ΙΑΜΩΕΔ-ΦΝΟ) ενέκρινε την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης για την πράξη «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο πολιτιστικών
δράσεων» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση 2018» του

χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» - Γ ΠρόσκλησηΝοέμβριος 2018-του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Στη
συνέχεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και συγκεκριμένα το Τμήμα Πράσινο Ταμείο
με την υπ’αριθμ. 163.6.4/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46Ψ844-ΗΤΚ) μας γνωστοποίησε την
ένταξη του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο πολιτιστικών
δράσεων» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου 2019», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019», σε συνέχεια της
με αριθμ. πρωτ. 6056/28-11-2018 και κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2018» Πρόσκλησης του
Πράσινου Ταμείου.
Στην Υπηρεσία μας έφτασε το υπ’αριθμ. πρωτ. 5254-13/11/2019 έγγραφο από το Πράσινο
Ταμείο, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η υπ’αριθμ. 163.6.4/2019 απόφασή του σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου, και το σχέδιο του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση. Στο ανωτέρω έγγραφο, ζητείται απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου στην οποία να αναφέρεται η αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης καθώς και η
εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Εισηγούμαστε την αποδοχή του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης
προς χρηματοδότηση ύψους 52.080,00 € από το Πράσινο Ταμείο για την πράξη «Διαμόρφωση
άλσους Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων» καθώς και την εξουσιοδότηση του
νόμιμου εκπροσώπου του δήμου Κέας, κα Ειρήνης Βελισσαροπούλου, για τις περαιτέρω ενέργειες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
της Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς
χρηματοδότηση ύψους 52.080,00 € από το Πράσινο Ταμείο για την πράξη «Διαμόρφωση άλσους
Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων» ως αυτό μας διαβιβάστηκε:
Σήμερα, στις ……………….ο κάτωθι δικαιούχος χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο με την
ονομασία Δήμος……………………….έχοντας λάβει γνώση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης και των
όρων αυτής, του Οδηγού του Χρηματοδοτικού Προγράμματος και των όρων αυτού αποδέχεται τα
κάτωθι:
Άρθρο 1:

Μη χρηματοδότησης έργου από άλλα χρηματοδοτικά μέσα (εθνικά, Ε.Ε.) της τρέχουσας
ή άλλης προγραμματικής περιόδου.
Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου όπως αυτό αναφέρεται
στο άρθρο 2 του παρόντος, ή μέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο παρελθόν ούτε θα τύχει χρηματοδότησης από
άλλα εθνικά ή της Ε.Ε. χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης περιόδου.
Άρθρο 2: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Όρων
Ο Δικαιούχος …………………………………………………………………………………..αναλαμβάνει την
υποχρέωση εκτέλεσης του έργου «………………………………………… …………………… ………….……»,
συνολικής δημόσιας δαπάνης ………………………….. € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
«……………………………………………………………………………… ……..……………………….…» και
εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του παρόντος
Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει.
Άρθρο 3:

Τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. και ιδίως τη νομοθεσία
που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τα δημόσια έργα, τις προμήθειες, τις μελέτες, τις υπηρεσίες.
Άρθρο 4:

Κοινοποίηση επιμέρους στοιχείων υλοποίησης του έργου

Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και μέχρι την
ολοκλήρωσή της, ο Δικαιούχος υποχρεούται:



Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο να κοινοποιήσει άμεσα στο Πράσινο Ταμείο, την
υπογεγραμμένη σύμβαση.



Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση αδειών/εγκρίσεων πριν την
εκτέλεσή τους από τα αρμόδια όργανα η εξασφάλισή τους και η προσκόμισή τους στο Πράσινο
Ταμείο από τον Δικαιούχο αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότησή τους.



Ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο για την συμβασιοποίηση του έργου. Να
καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την πληρωμή, όπως αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/61-2015-11-03-07-08-34/211-astiki-anazoogonisi-poleon



Να καταρτίσει και να υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο κατά την αποπληρωμή του έργου, αναλυτική
έκθεση ολοκλήρωσης του έργου (βάσει του εδαφίου 10 παρ. 3 του Οδηγού του Χ.Π. «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»), όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.



Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα απένταξης του Δικαιούχου εφόσον το έργο δεν εξελίσσεται
ομαλά.



Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταμείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης του
έργου, ακόμα και μετά το πέρας αυτής, τη μη τήρηση από τον Δικαιούχο της εθνικής νομοθεσίας και
των κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωμα να διακόψει αζημίως γι’ αυτό τη χρηματοδότηση του έργου
και να αναζητήσει από τον Δικαιούχο την επιστροφή της χρηματοδότησης την οποία έλαβε. Ο
Δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει την χρηματοδότηση που έλαβε στο Πράσινο Ταμείο.

Άρθρο 5:

Τροποποιήσεις σύμβασης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο / παράταση προθεσμιών)

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε τροποποίηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπογραφείσας σύμβασης.
Η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν με την υποβολή
του ΑΠΕ προκύπτουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς το
χαρακτηρισμό τους ως συμπληρωματικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και πρέπει να πληρούνται ειδικοί
όροι. Σε αυτές περιπτώσεις, και εφόσον ο Δικαιούχος προτίθεται να αιτηθεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης
από το Πράσινο Ταμείο της επικείμενης συμπληρωματικής σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει
στο Πράσινο Ταμείο την τροποποιημένη σύμβαση, τηρώντας τη σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης
καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο38 παρ.6 του Ν. 4412/2016 και της σχετικής Υ.Α.
576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017).
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο σε κάθε περίπτωση παράτασης των
προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά την υποβολή για την
πληρωμή της δαπάνης. Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και το έργο δεν εξελίσσεται ομαλά, η χρηματοδότηση του έργου από το
Πράσινο Ταμείο δύναται να διακοπεί και το Πράσινο Ταμείο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης του
έργου, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος οφείλει να
επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταμείο το οποίο και

επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της. Σε καμία περίπτωση ο Δικαιούχος δεν
δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υπερημερίας από το Πράσινο Ταμείο.
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Ενταγμένου Έργου
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)

Να

ορίζει

υπεύθυνο

άτομο

……………………………………………,

για

την

Διεύθυνση/

επικοινωνία

με

το

Π.Τ.,

τον

Τμήμα:……………………………….,

/

την
τηλ.:

……………………., fax: …………………………….., e-mail:………………………..
(β) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου
αποτελέσματος καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα
εξασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, και κανονικότητά τους
(γ) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το έργο στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που θα
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες πληρωμές.
Το Πράσινο Ταμείο έχει το δικαίωμα να ελέγξει τα ανωτέρω σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου.
Άρθρο 7:

Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του έργου έως
την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης και τις
τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου Ταμείου.
(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των έργων
για διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί
να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης θέσης του
Πράσινου Ταμείου.
(γ) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή
αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.
Άρθρο 8:

Επαληθεύσεις – Έλεγχοι

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από το Πράσινο Ταμείο τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους
υλοποίησης των έργων.
(β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα.
(γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου καθώς και σε όλα τα
αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης του έργου.
(δ) Να παρέχει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου συμπληρωματικά στοιχεία ή
διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν.
Άρθρο 9:

Δημοσιότητα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα Δικαιούχων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος που
δημοσιοποιεί το Πράσινο Ταμείο στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται το όνομα του Δικαιούχου, ο
τίτλος του έργου και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση του έργου.
( β) Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης – δημοσιότητας όπως προβλέπονται τόσο στον οδηγό του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος. όσο και στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου:
http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_προδιαγραφές_Αναμνηστικής_Πινακίδας_Έργου.pdf
Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων

(α) Ο Δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ολοσχερώς και
ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παρόντων όρων του Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων,
καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
(β) Η μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συμφώνου ή σε περίπτωση που το έργο
αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, το έργο επανεξετάζεται από το Πράσινο Ταμείο. Εάν οι
ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης του έργου δύναται να ανακληθεί αζημίως
για το Πράσινο Ταμείο χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος
οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταμείο, το
οποίο και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της.
Το Σύμφωνο υπεγράφη από τον Δικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα (1) τηρεί ο
Δικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και
Ελέγχου Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Β) Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 223/2019

Θέμα 21ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κέας για το έργο : «Δράσεις και Έργα για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’αριθ. πρωτ.
4543/02.10.2019 έγγραφό μας ζητάμε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια
Νότιου Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» Άξονας
Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής», με τίτλο «Δράσεις εφαρμογής
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά».
Αιτία σύναψης αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ότι αφενός ο Δήμος μας (κύριος
του έργου) δεν διαθέτει επάρκεια τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας να αναλάβει ο ίδιος το έργο
«Δράσεις και Έργα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κέας»,
αφετέρου η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και
οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, στελέχωση κ.λ.π.) για την υλοποίηση του.
Για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης που ζητείται έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Επίσης ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 44 «Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών».
Επιπλέον µε το υπ’αριθ. πρωτ. 4928/14.11.2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
είχε επισηµάνει την αναγκαιότητα έκδοσης των τιµολογίων στον Κύριο του Έργου. Το
συγκεκριµένο έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εισήγησης.
Κατόπιν αυτών και τηρώντας τις οδηγίες της ΕΥ∆ έρχεται ενώπιον του Δημοτικού
Συµβουλίου το εν λόγω θέµα προκειµένου να ληφθεί η απόφαση σύναψης Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και του ∆ήµου Κέας, σύµφωνα µε την

οποία οι συµβάσεις για την υλοποίηση του έργου θα υπογράφονται από τους αναδόχους, από
τον εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (δηλαδή τη ∆ήµαρχο Κέας) και από τον εκπρόσωπο της
Περιφέρειας (δηλαδή τον Περιφερειάρχη). Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας
θα λειτουργεί ως υπόλογος διαχειριστής και θα πραγµατοποιεί τις πληρωµές των τιµολογίων και
παραστατικών που θα εκδίδονται στο όνοµα του Κυρίου του Έργου (δηλαδή του ∆ήµου).
Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθ. 261/2016 απόφαση του Δημοτικού Συµβουλίου που
αφορούσε σε παλαιότερο αίτηµά μας µε τίτλο «Έργα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ∆ήµου
Κέας» και αφορούσε στην ένταξή του στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το οποίο δεν προχώρησε εξαιτίας της
εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο να υπογράψει την επισυναπτόμενη
Προγραμματική Σύμβαση και να ορίσει µε απόφασή της, τον εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον αναπληρωτή του κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 5 αυτής.
Τέλος εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υποβολή της σχετικής πρότασης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ »
και
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«ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ Σ ΝΟΤΙΟΥ Α ΙΓΑΙΟΥ»
για την Πράξη
«∆ράσεις και Έργα για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο ∆ήµο Κέας»
[Ερµούπολη, ηµεροµηνία]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«∆ράσεις και Έργα για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο ∆ήµο Κέας»
Στην Ερµούπολη Σύρου την …………(ηµεροµηνία), µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων:
1. του ∆ήµου Κέας, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τη
∆ήµαρχο κυρία Ειρήνη Βελισσαροπούλου και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντοµίας ως «Κύριος του Έργου»
2. της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερµούπολη Σύρου, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο, και ο οποίος θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάρι ν συντοµίας «Φορέας Υλοποίησης».
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
 Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και
190 αυτού.
 Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
 Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 44 παραγρ. 2 αυτού.
 Το με αριθ. πρωτ. 115812/ΕΥΘΥ1091/13.11.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής
Υποστήριξης που αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
 Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του
σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της, ήτοι :
o την απόφαση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Νότιου Αιγαίου (ΑΔΑ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
o την απόφαση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου _ _ _ _ _ _
_ (ΑΔΑ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
 Την με αριθ. πρωτ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β’/2015) «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β)».
 Το Ν.4339/2015 και το Ν.4351/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις περί Φ.Π.Α.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ
2014-2020 προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις και Έργα για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κέας», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας
«το Έργο».
Περιληπτικά τα στοιχεία που αφορούν το έργο αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που συνοδεύει το
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παρόν.
Δεδομένου ότι:



ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και
επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές
υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω
έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις και Έργα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων
στο Δήμο Κέας» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο
Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας
να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και να εκτελέσει τις παρακάτω
ενέργειες (ενδεικτικά):

Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ.

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων, έλεγχος πληρότητας και επίβλεψη σύνταξης των
σχεδίων διακηρύξεων στην περίπτωση σύνταξης από μελετητικό γραφείο .

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων.

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται και από τον
Κύριο του Έργου, καθόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών
σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Νοτίου Αιγαίου.

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική
παραλαβή).

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των
αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του
Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.
 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο
δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη και παραλαβή του Έργου.
 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την
υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου,
με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης προωθώντας στην συνέχεια όλα τα δικαιολογητικά
στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου που θα λειτουργεί ως υπόλογος
διαχειριστής. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ν.Α. μετά την πραγματοποίηση της κάθε
πληρωμής θα παραδίδει τα πρωτότυπα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά στον Κύριο του
Έργου.
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο
ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του
Έργου.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. .
 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την
υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και να προβαίνει στις
απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών
Δελτίων Υποέργων.
 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης 2014 - 2020.
 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
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Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του.
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών
συμβάσεων.
 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική
απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. Προ της
προαναφερθείσας εγγραφής σε ΣΑΕ καμία δαπάνη δεν προβλέπεται να γίνει.
 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον
Κύριο του Έργου.
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση
των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 1.375.193,72 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους,
αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε., μετά από την εγγραφή
του σε Συλλογική Απόφαση, έπειτα από την ένταξή του σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιόδου 20142020.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.,
εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας ή/και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. Για την αναπροσαρμογή εγκρίνουν τα ίδια
όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν
το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την
ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον
Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιαδήποτε παράταση της
συνολικής διάρκειας γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Την
παράταση της συνολικής διάρκειας εγκρίνουν τα ίδια τα όργανα των συμβαλλομένων μερών που
αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως εξής :
Ολοκλήρωση της εκπόνησης και έλεγχος της περιβαλλοντικής μελέτης και τεχνικής μελέτης και
των τευχών δημοπράτησης και λήψη αδειοδοτήσεων και αγορά γης: 18 μήνες από την
υπογραφή της παρούσας
Δημοπρατήσεις και Υπογραφή Συμβάσεων : 34 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
Υλοποίηση των έργων, προμηθειών και δράσεων : 46 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
Οριστική παραλαβή των έργων: 57 μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες που προαναφέρθηκαν ορίζονται ως ενδεικτικές και δύναται να
τροποποιηθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών με σύμφωνη γνώμη της Κοινής
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Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον ευρίσκεται εντός των ορίων της συνολικής διάρκειας της
Προγραμματικής Σύμβασης. Είτε για τροποποιήσεις μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος σε τμηματική
προθεσμία, είτε για παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, πρέπει να ληφθεί έγκριση από τα
όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης».
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
 Δύο εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης, ήτοι της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, που
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Περιφερειάρχη βάσει εξουσιοδότησης
που του δίδεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την λήψη της απόφασης έγκρισης του
σχεδίου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζεται
ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο αναπληρωτής του και η έδρα της Επιτροπής.
 Έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ήτοι του Δήμου Κέας, ο οποίος ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο, βάσει εξουσιοδότησης που του δίδεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο με την λήψη της απόφασης έγκρισης του σχεδίου της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης.
Εντός του επομένου ημερολογιακού μηνός από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ορίζονται τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων
των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και
ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας
για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης
πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και
τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που
θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί με απόφασή της στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που
έχειγνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το
ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές
γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από
τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε
σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά
την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο έχει
ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά
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της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και συμβαλλόμενα μέρη αφού
υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της.
Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία. Για τις
περιπτώσεις που η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης επιλαμβάνεται θεμάτων όπου υπάρχει σύμφωνη
γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας µιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι αποφάσεις της είναι
δεσμευτικές για τους συμβαλλόμενους φορείς εξαιρουμένων των περιπτώσεων που σε σημεία της
παρούσας σύμβασης υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει
κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Νομού όπου
ευρίσκεται ο Κύριος του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου
στο Φορέα Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για
την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε
πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα
του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν
από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το
δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου
κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του
Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του
Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την
προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων
μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα. Έλαβαν: ένα ο Κύριος του
Έργου, δύο ο Φορέας Υλοποίησης και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. από τον Φορέα Υλοποίησης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης:
Δράσεις και Έργα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κέας
1.1 τίτλος υποέργου 1 : Αγορά γης
1.2. τίτλος υποέργου 2 : ΜΠΕ και Μελέτη περιβαλλοντικού σχεδιασμού δράσεων και έργων
Διαχείρισης ΑΣΑ Κέας.
1.3. τίτλος υποέργου 3 : Έργα διαχείρισης ΑΣΑ ΚΕΑΣ
1.4. τίτλος υποέργου 4 : Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση ΑΣΑ Κέας
1.5 τίτλος υποέργου 5 : Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας
1.6 τίτλος υποέργου 6 : Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ
1.7. τίτλος υποέργου 7 : Αρχαιολογική Αυτεπιστασία
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δήμος Κέας
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
4. Φορέας λειτουργίας : Δήμος Κέας
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης :











Απόκτηση γης εγκατάστασης Πράσινου Σημείου
Εκπόνηση μελετών και Τευχών Δημοπράτησης Πράσινου Σημείου, Μονάδας
Κομποστοποίησης και Προγράμματος διαλογής στη Πηγή
Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών και εξοπλισμού (κάδοι) συλλογής Βιοαποβλήτων
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής Βιοαποβλήτων
Κατασκευή έργων υποδομής Πράσινου Σημείου και Μονάδας Κομποστοποίησης
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πράσινου Σημείου και Μονάδας Κομποστοποίησης
Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.
Σύνδεση με ΟΚΩ.
Αρχαιολογική Αυτεπιστασία

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : η πράξη υλοποιείται στο σύνολο της στο νησί της Κέας.
Όσον αφορά τη Μονάδα Κομποστοποίησης αυτή χωροθετήται σε γήπεδο στο δυτικό τμήμα του νησιού
και συγκεκριμένα στη θέση Παούρας (Αγ. Γεώργιος) πλησίον του ΧΥΤΑ Κέας και δυτικά του οικισμού
Αγίας Μαρίνας , ενώ το Πράσινο Σημείο σε δημοτική έκταση στη θέση Κώμη, εναλλακτικά σε έκταση
μεταξύ των οικισμών Κορησσίας και Ιουλίδας.
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7. Προϋπολογισμός
ΥΠΟΕΡΓΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

1

Αγορά Γης

20.000,00

20.000,00

2

Μελέτη Περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ΜΠΕ
δράσεων και έργων Διαχείρισης ΑΣΑ Κέας.

51.640,10

64.033,72

3

Έργα διαχείρισης ΑΣΑ ΚΕΑΣ

435.000,00

539.400,00

4

Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση ΑΣΑ Κέας

534.000,00

662.160,00

5

Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας

20.000,00

24.800,00

6

Συνδέσεις με ΟΚΩ

20.000,00

24.800,00

7

Αρχαιολογική Αυτεπιστασία

40.000,00

40.000,00

1.120.640,10

1.375.193,72

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
Διάρκεια υλοποίησης
ΥΠΟΕΡΓΟ

Διάρκεια σε μήνες

υποέργο 1

11 μήνες (1.2.20 έως 31.12.20)

υποέργο 2

18 μήνες (1.2.20 έως 31.7.21)

υποέργο 3

24 μήνες (1.8.21 έως 31.7.23)

υποέργο 4

18 μήνες (1.6.22 έως 31.11.23)

υποέργο 5

12 μήνες (1.12.22 έως 31.11.23)

υποέργο 6

3 μήνες (1.8.21 έως 31.10.21)

υποέργο 7

24 μήνες (1.8.21 έως 31.7.23)

Σύνολο Πράξης

46 μήνες (1.2.20 έως 31.11.23)

88

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 24η Οκτωβρίου 2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
και Δήμου Κέας για το έργο : «Δράσεις και Έργα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κέας»
Β) Εγκρίνει το υποβληθέν Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υποβολή της σχετικής πρότασης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2014-2020
Δ) Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 261/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ε) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να υπογράψει την επισυναπτόμενη Προγραμματική Σύμβαση
ΣΤ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο να ορίσει µε απόφασή της, τον εκπρόσωπο του Δήμου στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον αναπληρωτή του
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 αυτής
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 224/2019
Θέμα 22ο: Απόφαση για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ, στη θέση “Χάλαρα”.
[εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στα πλαίσια της
υποχρέωσης της χώρας μας , για πλήρη αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων, θα πρέπει να προβούμε σε λήψη απόφασης για τον ΧΑΔΑ.
΄Ετσι λοιπόν και προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του στόχου της παύσης
λειτουργίας των ΧΑΔΑ και στη συνέχεια η αποκατάσταση του χώρου, παρακαλούμε να
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας την παύση λειτουργίας του χώρου
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, στη θέση "Χάλαρα" Δήμου Κέας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παύση λειτουργίας του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην
θέση "Χάλαρα" Δήμου Κέας προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του στόχου της
παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ και στη συνέχεια η αποκατάσταση του χώρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 225/2019
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Θέμα 23ο: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων
Νήσων Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» - ετήσια συνδρομή. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ.
Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ.Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, η «ΔΑΦΝΗ» είναι αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία μέσω των οργάνων και της λειτουργίας της επιθυμεί να
συμβάλει: 1) στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το
οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 2) στην ενδυνάμωση
του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, 3) στη
διαμόρφωση μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων
για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην πιστοποίηση της
ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, 4) στη δημιουργία των βάσεων για
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των
τοπικών κοινοτήτων.
Ο Δήμος Κέας ήταν ο πρώτος, εκ των 37 Δήμων που μετέχουν στο Δίκτυο, που
πιστοποιήθηκε με Σήμα Αειφορίας, για το 2007, ενώ από το έτος 2018 υλοποιεί το
πρόγραμμα ΣΒΑΚ, το οποίο είναι σε εξέλιξη
Η αναπτυξιακή πολιτική του νησιού, από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης,
στοχεύει στη δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, θα αναδείξουν τον
πολιτισμό και θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων του νησιού, σύμφωνα με ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, δεν
θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του και δεν θα αποσαθρώσει τον κοινωνικό ιστό.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας να λάβει απόφαση, με την οποία να εγκρίνει τη
συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο και τη σχετική δαπάνη για την ετήσια εισφορά
συμμετοχής, ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6161.0001 του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Δήμου .
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), καθώς και την
εισήγηση του Αντιδημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και τη
δαπάνη της ετήσιας εισφοράς, ύψους 1.000,00 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6161.0001
του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Δήμου Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 226/2019
Θέμα 24ο: Έγκριση ανανέωσης συμμετοχής Δήμου Κέας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών
Νησιών. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ.Τζουβάρα, ο οποίος
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εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η μη κερδοσκοπική
εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών», με μέλη Δήμους και
Κοινότητες νησιών με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, δραστηριοποιείται στην
προώθηση αιτημάτων των νησιών μας, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι επίσημο μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δικτύων Μικρών Νησιών και έχει
δείξει έντονη δράση σε θέματα που άπτονται στα μικρά νησιά και την Ευρωπαϊκή πολιτική ,
την οικονομία και ανάπτυξη.
Με το σχετικό από 16/10/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά της, η εταιρεία καλεί το Δήμο
Κέας να ψηφίσει την πίστωση χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) από τον
προϋπολογισμό του Δήμου, ως ετήσια εισφορά μέλους για τη συμμετοχή στο Δίκτυο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6161.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
του Δήμου.
Ο Δήμος Κέας συμμετείχε στο Δίκτυο κατά το έτος 2011. Έκτοτε, ανανέωσε την
εγγραφή του το 2015 και το 2017- επειδή υπήρχε η εκκρεμότητα για το παραδοτέο
αναφορικά με το πρόγραμμα “Smart Islands”- καθώς και το έτος 2018.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα “Smart Islands¨ με το υπ’ αριθμ. 2073/08/02/2017
έγγραφό του, το Δίκτυο απέστειλε στο Δήμο το σύνολο του φωτογραφικού υλικού της
εφαρμογής.
Από το 2016 έχουμε εκφράσει τις αμφιβολίες μας για τη λειτουργία του Δικτύου,
καθόσον αυτά τα χρόνια η συνεργασία μας με το Δίκτυο δεν έχει επιφέρει κάποιο θετικό
αποτέλεσμα και γι’ αυτό εισηγούμαστε αρνητικά για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής
και την περεταίρω συμμετοχή μας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών .
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) και την εισήγηση
του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δεν εγκρίνει την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής μέλους χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00€), ούτε την περεταίρω συμμετοχή του Δήμο μας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών
Νησιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 227/2019
Θεμα 25ο: Συμμετοχή Δήμου Κέας σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το έτος 2020.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι, η Επιτροπή Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας κατά την συνεδρίασή της στις 19 Νοεμβρίου 2019,
γνωμοδότησε θετικά για τη συμμετοχή του Δήμου στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις
“Vacantiebeures” (Oλλανδία, 16-19/1/2020),“ BOOT 2020” (Γερμανία,18-26/1/2020),
«BIT» (Μιλάνο,9-11/2/2020), ΙΜΤΜ (Ισραήλ,11-12/2/2020),«Salon de Mondial»
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(Παρίσι,12-15/3/2020), «Tour Natur» (Γερμανία,4-6/9/2020) για το 2020, σε συνεργασία με
τους Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της
Κέας.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:
“Οι εκθέσεις που προτίθεται να δηλώσει συμμετοχή ο Δήμος Κέας μέσω της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι οι: “Vacantiebeures” (Oλλανδία, 16-19/1/2020),“
BOOT 2020” (Γερμανία,18-26/1/2020), «BIT» (Μιλάνο,9-11/2/2020), ΙΜΤΜ (Ισραήλ,1112/2/2020),«Salon de Mondial» (Παρίσι,12-15/3/2020), «Tour Natur» (Γερμανία,46/9/2020).
Οι προσπάθειες προβολής της Κέας θα πρέπει να εστιαστούν στο εξωτερικό και
ιδιαίτερα στο θεματικό τουρισμό, που δείχνει τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζει ανοδική
πορεία και να αποφέρει και σημαντικά κέρδη στην οικονομία του νησιού.
Πρόθεση του Δήμου Κέας είναι να έχει συνεπή παρουσία στις εκθέσεις του Παρισιού
“Salon de Mondial de Tourisme” και Μιλάνου “BIT” , όπως και πέρυσι, και επίσης και
στην θεματική έκθεση για τον θαλάσσιο τουρισμό και τα σκάφη αναψυχής, την «BOOT »
στην Γερμανία, την μεγαλύτερη έκθεση θαλάσσιου τουρισμού και σκαφών στον
Ευρωπαϊκό χώρο, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, που στηρίζει την προσπάθεια του Δήμου
Κέας να αναπτύξει και να επεκτείνει την τουριστική σεζόν.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στις
Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το 2020, όπως περιγράφονται ανωτέρω
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Αντιδημάρχου και το άρθρο 158, παρ. 3 περ.αΝ. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις
“Vacantiebeures” (Oλλανδία, 16-19/1/2020),“ BOOT 2020” (Γερμανία,18-26/1/2020),
«BIT» (Μιλάνο,9-11/2/2020), ΙΜΤΜ (Ισραήλ,11-12/2/2020),«Salon de Mondial»
(Παρίσι,12-15/3/2020), «Tour Natur» (Γερμανία,4-6/9/2020), σε συνεργασία με τους
Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της Κέας για
το έτος 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 228/2019

Θέμα 26ο: Αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση της ΚΥΑ για τη
μεταφορά μαθητών. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο και Πρόερδο της ΔΕΠ κα Ειρ.
Βελισσαροπούλου η οποία εισηγούμενη το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,
η ΚΥΑ 50025 ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018 “Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις
Περιφέρειες”, στο άρθρο 1 αναφέρει ότι οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων υπό προϋποθέσεις.
Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα πάνω από την
οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται ως εξής:
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα
των Περιφερειών και των Δήμων α) 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. Για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α) 1.200 μέτρα
για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ελάχιστον μέχρι την Β’ τάξη Δημοτικού, β)
3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, γ) 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.
Στην πραγματικότητα με την συγκεκριμένη ΚΥΑ, μαθητές μικρών περιοχών, όπως η
Κέα, “τιμωρούνται” για την μη ύπαρξη ιδίων μέσων των Περιφερειών και των Δήμων,
εφόσον για αυτούς της περίπτωσης Β (με δημόσια σύμβαση), ισχύουν μεγαλύτερες
αποστάσεις.
Απαραίτητο είναι δε να συνυπολογιστούν οι κατά τόπους αντικειμενικές δυσκολίες
λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου των μικρών νησιών, όπως η Κέα, η οποία θεωρείται
ορεινός, νησιωτικός δήμος με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σε πολλές περιπτώσεις
οι μαθητές αναγκάζονται, λόγω της χιλιομετρικής απόστασης, να περπατήσουν σε δρόμους
όπου υπάρχει έλλειψη ασφάλειας χωρίς πεζοδρόμια, με περιορισμένο φωτισμό και
ορατότητα.
Σημειωτέον, ότι στην Κέα το ΕΠΑ.Λ. λειτουργεί τις απογευματινές ώρες, δηλαδή οι
μαθητές που δεν δικαιούνται μεταφοράς και η απόσταση από το σπίτι τους στο σχολείο
είναι λιγότερη των πέντε χιλιομέτρων, οφείλουν να περπατήσουν σε αυτές τις συνθήκες το
βράδυ.
Ένα άλλο τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των μαθητών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που διαμένουν στην Ιουλίδα, στον παραδοσιακό οικισμό, όπου σύμφωνα με
την εγκύκλιο 2 ΑΔΑ ΩΥΗΕ465ΧΘ7-653 “λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη και
ασφαλέστερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή” και βάσει αυτής αναγκάζονται τα παιδιά να
ανέβουν τριακόσια και πλέον σκαλιά του οικισμού σε περίπτωση βροχής, κόντρα στην
κίνηση του νερού, ενώ υπάρχει λεωφορείο που εξυπηρετεί τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας, η
χιλιομετρική απόσταση της οποίας είναι μικρότερη.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δύο φορές στο παρελθόν έχει ομόφωνα αποφασίσει υπέρ
του να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας και έχει καταστήσει
σαφές ότι δύναται να έχει επιτελικό έργο στον σχεδιασμό της μεταφοράς μαθητών
(αποφάσεις 247/2016, 151/2015).
Ζητούμε, η Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Εσωτερικών, η
αρμοδιότητα της οποίας είναι να εισηγηθεί προς τους αρμόδιους Υπουργούς, προτάσεις για
τη βελτίωση του έργου της μεταφοράς μαθητών (άρθρο 4 παρ 1 ΦΕΚ 4217/Β/2018), να
διαφοροποιήσει κατά περίπτωση τα όρια που τίθενται στην ΚΥΑ, ώστε να μπορούν να
μεταφερθούν με δημόσια σύμβαση, μαθητές που ζούν σε περιοχές ορεινές, νησιωτικές, όπου
δεν υπάρχουν ίδια μέσα της Περιφέρειας ή του Δήμου, ώστε έμπρακτα να στηριχθεί η
έννοια της νησιωτικότητας, όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δημάρχου, τη σχετικά
υπ’αριθμ. 10/2011 απόφαση της ΔΕΠ και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να αιτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών τη διαφοροποίηση κατά περίπτωση των ορίων
που τίθενται στην ΚΥΑ, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με δημόσια σύμβαση, μαθητές
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που ζούν σε περιοχές ορεινές, νησιωτικές, όπου δεν υπάρχουν ίδια μέσα της Περιφέρειας ή
του Δήμου, ώστε έμπρακτα να στηριχθεί η έννοια της νησιωτικότητας, όσον αφορά τη
μεταφορά μαθητών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 229/2019

Θέμα 27ο: Αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την ανάγκη απόκτησης
αυτόνομης στέγασης του ΕΠΑΛ Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΠ κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου η οποία εισηγούμενη το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,
εδώ και αρκετά χρόνια τα δύο σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνάσιο με Τάξεις
Λυκείου Κέας και Επαγγελματικό Λύκειο Κέας, συστεγάζονται, καθώς δεν υπήρχε
δυνατότητα στέγασης του Επαγγελματικού Λυκείου σε άλλο κτήριο.
Ωστόσο, από τη συστέγαση των σχολείων δημιουργούνται προβλήματα, όπως η
αναγκαστική λειτουργία του ΕΠΑ.Λ. με απογευματινό ωράριο, το οποίο δεν βοηθά και δεν
ωφελεί τους μαθητές στην σχολική τους απόδοση, καθώς επίσης προκαλεί και πολλά
λειτουργικά ζητήματα.
Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να στεγαστεί το Επαγγελματικό Λύκειο Κέας σε
δικό του χώρο, προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με το ενδεδειγμένο πρωινό ωράριο,
καθώς και για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τόσο του Επαγγελματικού Λυκείου
όσο και του Γυμνασίου με Τάξεις Λυκείου Κέας.
Για το λόγο αυτό και σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 11/2019 απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας Κέας, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος στο
Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την ανάγκη απόκτησης αυτόνομης στέγασης του ΕΠΑΛ
Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δημάρχου, την σχετική
υπ’αριθμ. 11/2019 απόφαση της ΔΕΠ και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την ανάγκη απόκτησης
αυτόνομης στέγασης του ΕΠΑΛ Κέας, προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με το
ενδεδειγμένο πρωινό ωράριο, καθώς και για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τόσο
του Επαγγελματικού Λυκείου όσο και του Γυμνασίου με Τάξεις Λυκείου Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 230/2019
Λύεται η συνεδρίαση.
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