22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Δεκεμβρίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 20η Δεκεμβρίου 2019
Σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
“Στυλιανός Ρέστης” στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 5906/16-12-2019 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 11 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Θεόδωρος Ι. Καμίλης
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Μαρία Μ. Πατηνιώτη
Αντώνιος Ν.Λουρής
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Στυλιανός Γ. Γκρέκας
Νικόλαος Β. Δεμένεγας
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
Βασίλειος Στ. Βαλεράς

ΑΠΟΝΤΕΣ
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
Ιωάννης Θ. Ζιώγας
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
Δημήτριος Ν. Μουζάκης (προσήλθε

κατά τη

συζήτηση του 5ου θέματος)

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος
Δεμένεγας, ούτε η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα .
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
Προσήλθε ο κ. Δημ. Μουζάκης κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος
Δεν αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/12/2019
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5906/16-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
ης

Θέμα 1ο: Εκλογή μελών επιτροπής διοίκησης δημοτικού σφαγείου. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.
Τζουβάρας]
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης «Τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας
Δ΄». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας].
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(ΤΑΠ)». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέµα 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης Εκποιούµενων Κινητών Πραγµάτων
(άρθρο 9 Π.Δ 270/81). [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής απόσυρσης οχημάτων του Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 7ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Δ΄ κατανομή 2019) .
[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Θέμα 8ο: Ορισμός δύο εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας»
με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου Σπυρίδωνα-Αγ.Γεωργίου Κορησσίας».
Θέμα 9ο: Ορισμός δύο εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου
Κέας για το έργο με τίτλο: «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και
Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας.»
Θέμα 10ο: Έγκριση καταστατικού Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Νοτίου Αιγαίου.
[εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Γ. Βουτσινάς]
Θέμα 11ο: Ορισμός μελών επιτροπής Πεζοπορικών-Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.
[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Θέμα 12ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2019». [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]
Θέμα 13ο : Ανακήρυξη επιτίμου Δημότη Κέας, Αθανασίου Μαρτίνου.[Εισηγητής: Δήμαρχος
κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Θέμα 14ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εκπόνηση μελετών
και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου
Κέας» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο:
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες της χώρας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Θέμα 15ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ
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ΑΡΠΑΓΗ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας «H
τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομμιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Θέμα 16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή χώρων
υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κέας» στο πλαίσιο
Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών
και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
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Θέμα 1ο: Εκλογή μελών επιτροπής διοίκησης δημοτικού σφαγείου. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Ελ. Τζουβάρα ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Επιτροπή Διοίκησης
των δημοτικών σφαγείων είναι αρμόδια να ρυθμίζει τα της διοικήσεως-διαχειρίσεως,
τεχνο-υγειονομικής εποπτείας και ελέγχου, καθώς και τα της λειτουργίας αυτού, με βάση
τον κανονισμό καθώς και να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν
το σφαγείο, σχετικά με την λειτουργία, τη συντήρηση και τον τρόπο διαχείρισής του.
Σύμφωνα με το αρθρ.1 του ψηφισθέντα κανονισμού των Νέων Δημοτικών Σφαγείων
Κέας, όπου « Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται τριμελής Επιτροπή Διοίκησης του
Σφαγείου Κέας, η οποία θα αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και έναν της
μείζονος μειοψηφίας. Η επιλογή τους γίνεται με υποψηφιότητα των Δημοτικών Συμβούλων και μετά από
μυστική ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος της, τον οποίο
ορίζει εκ των εκλεγμένων ο Δήμαρχος» , καλούμαστε να εκλέξουμε τα μέλη της Επιτροπής

Διοίκησης του σφαγείου Κέας.
Οι υποψήφιοι εκ μέρους της πλειοψηφίας είναι οι κ.κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου,
Δήμαρχος και Γεώργιος Βουτσινάς, δημοτικός σύμβουλος
Ο υποψήφιος εκ μέρους της μειοψηφίας είναι ο κ. Νικόλαος Δεμένεγας, δημοτικός
σύμβουλος
Μετά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων, έλαβαν:
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, 11 ψήφους
Γεώργιος Βουτσινάς 11 ψήφους
Νικόλαος Δεμένεγας 11 ψήφους
Λευκά 0
Άκυρα 0
Επομένως εκλέγονται οι κ.κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Γεώργιος Βουτσινάς, και
Νικόλαος Δεμένεγας
Η Δήμαρχος ορίζεται και ως Πρόεδρος της επιτροπής
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν των ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαδικασία και επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής μελών επιτροπής
διοίκησης Νέων δημοτικών σφαγείων και την συγκρότησή της ως εξής:
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Πρόεδρος
Γεώργιος Βουτσινάς, μέλος
Νικόλαος Δεμένεγας, μέλος .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 236/2019
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Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.
Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει, ότι σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση 83448_2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) θα επιχορηγηθούν όλοι
οι Δήμοι με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων, για την προμήθεια
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Για τον Δήμο Κέας
το ποσό που κατανεμήθηκε είναι 150.000,00€.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί στον Κ.Α.εσόδου 1322.0010
«Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και
λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών» του προϋπολογισμού του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
ανωτέρω ΥΑ και την εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 150.000,00€ που κατανεμήθηκε στον
Δήμο μας, ως επιχορήγηση «προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», μέσω του
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 237/2019
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης «Τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας
Δ΄». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας].
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο
οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με:
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 88013/10-12-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
εγκρίθηκε η κατανομή από έσοδα του Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄.
2. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 123066/13-12-2019 χρηματική εντολή του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων κατανεμήθηκε στο Δήμο μας ποσό 5.670,00€ για Τέλη
Διαφήμισης. Το καθαρό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 5.661,49€ μετά την
αφαίρεση της κράτησης προμήθειας υπέρ Τ.Π.Δ. ποσού 8,51€.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί στον Κ.Α. 0715.0001 για τα
Τέλη Διαφήμισης, με ποσό 5.670,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

5

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Δεκεμβρίου 2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
χρηματική εντολή του Τ.Π.Δ., την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. και την εισήγηση του
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 5.670,00 που κατανεμήθηκε στο Δήμο
μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 88013/2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών από
Τέλη Διαφήμισης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 238/2019
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(ΤΑΠ)». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο
οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με:
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 88020/10-12-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
εγκρίθηκε η κατανομή επιχορήγησης από έσοδα του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
2. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 123248/13-12-2019 χρηματική εντολή του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων κατανεμήθηκε στο Δήμο μας ποσό 6.560,00 για Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας. Το καθαρό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 6.550,16€ μετά
την αφαίρεση της κράτησης προμήθειας υπέρ Τ.Π.Δ. ποσού 9,84€.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί στον Κ.Α. 0441.0002 για το
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας με ποσό 6.560,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
χρηματική εντολή του Τ.Π.Δ., την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. και την εισήγηση του
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 6.560,00 που κατανεμήθηκε στο Δήμο
μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 88020/2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών από
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 239/2019
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Θέµα 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης Εκποιούµενων Κινητών Πραγµάτων
(άρθρο 9 Π.Δ 270/81). [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο
οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν
πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Την με αρ. 187/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση
εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισσυλεγούν από σημεία του
Δήμου, με τελικό σκοπό τη παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ.
“Η εκποίηση κινητών πραγμάτων επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία. Όταν πρόκειται για πράγματα που έχουν αξία
έως χίλια #1.000,00# € μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
γίνεται με πρόχειρη δημοπρασία. Το τίμημα των κινητών καθορίζεται από την επιτροπή
της παραγράφου 5 του άρθρου 186 (σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ./τος
270/1981).”
Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, το τίμημα καθορίζεται από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και αποτελείται από δύο (2)
Δημοτικούς Συμβούλους, που υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και από
έναν μηχανικό, που ορίζεται από το Δήμαρχο και προέρχεται από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους Δημοτικούς
Συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός
υπάλληλος ως γραμματέας της επιτροπής.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως:
1. Ορίσετε δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι
Πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της επιτροπής εκτίμησης των προς
εκποίηση κινητών πραγμάτων
2. Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση των κινητών πραγμάτων και ο
προσδιορισμός του τιμήματος. Το τρίτο μέλος της επιτροπής θα ορισθεί με
απόφαση Δημάρχου, με την ίδια απόφαση θα ορισθεί και ο δημοτικός υπάλληλος
που θα έχει χρέη γραμματέα της επιτροπής.
Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών
πραγμάτων οι εξής Δημοτικοί Σύμβουλοι:

7

22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Δεκεμβρίου 2019
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Τζουβάρας (Πρόεδρος)
2. Δημήτριος Μουζάκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Βουτσινάς
2. Ιωάννης Ζιώγας

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως μέλη της επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων
τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Τζουβάρας (Πρόεδρος)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Βουτσινάς

2. Δημήτριος Μουζάκης

2. Ιωάννης Ζιώγας

Το τρίτο μέλος της Επιτροπής θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου καθώς και ο
υπάλληλος που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 240/2019
Σημείωση: Προσήλθε ο κ. Δημ. Μουζάκης κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος για
το οποίο και ψήφισε.
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής απόσυρσης οχημάτων του Δήμου Κέας.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο
οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το
άρθρο 199 Ν.3463/2006 παρ.6: “Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη
επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά
την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της
επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται
από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας.»
Με βάση το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 του υπαλληλικού κώδικα, πρέπει να
συσταθεί επιτροπή, η οποία θα συντάσσει το πρωτόκολλο ακαταλληλότητας, για την
απόσυρση παλαιών οχημάτων (1 κλειστό φορτηγό-απορριμματοφόρο και 1 φορτηγό
κοινό μη ανατρεπόμενο για την κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης) του Δήμου, λόγω της
παλαιότητας και του ασύμφορου κόστους επισκευής τους , και στη συνέχεια μετά την
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έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, θα τα παραδώσει στη Δ/νση
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (μέσω συνεργαζόμενου προς αυτήν τελωνείου).
Παρακαλούμε όπως προβείτε στη σύσταση 3μελούς επιτροπής αυτής το
συντομότερο δυνατό, που να αποτελείται, από 2 Δημοτικούς Συμβούλους έναν της
πλειοψηφίας και έναν της μειοψηφίας καθώς και από έναν υπάλληλο με τεχνικές
γνώσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, το άρθρο 199
παρ. 6 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύσταση 3μελούς επιτροπής η οποία απαρτίζεται από τους:
1. κο Θεόδωρο Καμίλη (Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία)
2. κο Στυλιανό Γκρέκα (Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία)
3. κα Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός- Προϊστάμενος Αυτοτελούς
τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Η Επιτροπή θα συντάξει το πρωτόκολλο ακαταλληλότητας, για την απόσυρση του
οχήματος :
-με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 2277, εργοστάσιο κατασκευής MERCEDES, με αρ.πλαισίου 38507014-133016 και την απόσυρση του οχήματος:
-με αρ.κυκλ. ΚΗΗ 6989, εργοστάσιο κατασκευής DODGE, με αρ.πλαισίου
IB7GG23X1PS184250
λόγω της παλαιότητας και του ασύμφορου κόστους επισκευής τους και στη συνέχεια
μετά την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, θα παραδοθούν στη Δ/νση
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (μέσω συνεργαζόμενου προς αυτήν τελωνείου).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 241/2019
Θέμα 7ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Δ΄ κατανομή
2019) . [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο και Πρόεδρος της ΔΕΠ κα. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 7ο 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. 118454/29.11.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.:
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82856/21.11.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 6ΙΡΓ46ΜΤΛ6-ΗΞ8),
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:
αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου
4311.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2019

1.

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. 14/2019 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
(Δ΄ κατανομή)

4.141,77€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ κατανομή)

10.354,44€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Δ΄ κατανομή)

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

2.
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15,56€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2019 με
Κ.Α. 00.6711.0005 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
(Δ΄ κατανομή)

4.141,77€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ κατανομή)

10.354,44€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Δ΄ κατανομή)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 242/2019
Θέμα 8ο: Ορισμός δύο εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος
Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου Σπυρίδωνα-Αγ.Γεωργίου Κορησσίας».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ τα κάτωθι γεγονότα:
Με τις υπ’ αριθ. 55/2019 και 110/2019 αποφάσεις Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Κέας είχε “Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δήμος Κέας», με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Νέα
δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας»”, και
“Συγκροτεί την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με αντικείμενο τον συντονισμό
και η παρακολούθηση των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της Προγραμματικής
Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων και εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση
προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας
για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης κάθε στοιχείου του
έργου, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της αποτελούμενη από :

Καλούμαστε σήμερα να ορίσουμε νέους εκπροσώπους στην Επιτροπή
Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
«Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου Σπυρίδωνα-Αγ.Γεωργίου Κορησσίας».
Προτείνονται ως εκπρόσωποι οι: κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος, και
Κωνσταντίνος Δεμένεγας, Αντιδήμαρχος.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Κέας τους κ.κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου,
Δήμαρχο και Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο, ως μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου Σπυρίδωνα-Αγ.Γεωργίου
Κορησσίας».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:243/2019
Θέμα 9ο: Ορισμός δύο εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου
Κέας για το έργο με τίτλο: «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας.»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η
οποία εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα κάτωθι
γεγονότα:
Με την υπ’ αριθ. 260/2016 απόφαση Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας είχε
“Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με σκοπό την υλοποίηση του έργου Δίκτυα
Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση,
εξουσιοδοτούσε το Δήμαρχο για την υπογραφή της και για να ορίσει με απόφαση του, τον
ένα εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης με τον αναπληρωτή του κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5
αυτής.
Καλούμαστε σήμερα να εξουσιοδοτήσουμε εκ νέου τη Δήμαρχο, κ. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου να ορίσει με απόφαση της, τον ένα εκπρόσωπο του Δήμου Κέας, με
τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με
σκοπό την υλοποίηση του έργου Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 αυτής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου να ορίσει με απόφαση της,
τον ένα εκπρόσωπο του Δήμου Κέας, με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με σκοπό την υλοποίηση του έργου Δίκτυα
Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 αυτής.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:244/2019
Θέμα 10ο: Έγκριση καταστατικού Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Νοτίου Αιγαίου.
[εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Γ. Βουτσινάς]
Αναβάλλεται

Θέμα 11ο: Ορισμός μελών επιτροπής Πεζοπορικών-Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.
[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η
οποία εισηγούμενη το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την
αρ.πρ.1513144/165/30-1-2017 απόφαση ΥΠΕΝ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η
Διεύθυνση Δασών Νομού Κυκλάδων προτίθεται να συγκροτήσει Συμβουλευτικές
Επιτροπές Πεζοπορικών –Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ).
Όπως αναφέρεται στο υπ’αριθμ. 65672/29-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών
Κυκλάδων, οι επιτροπές θα είναι πενταμελείς και θα αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο
της Δ/νσης Δασών, έναν εκπρόσωπο της Π.Ν.Α., έναν εκπρόσωπο του Δήμου και ακόμα
δύο εκπροσώπους σχετικών φορέων της περιοχής.
Επισημαίνεται δε ότι, η συγκρότηση της επιτροπής είναι επιτακτική, προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν έργα συντήρησης και κατασκευής των μονοπατιών .
Εισηγούμαστε τον ορισμό ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην Επιτροπή
Πεζοπορικών-Ορειβατικών διαδρομών, τον Αντιδήμαρχο, κ. Ελευθέριο Τζουβάρα με
αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Πεζοπορικών-Ορειβατικών
διαδρομών, τον Αντιδήμαρχο, κ. Ελευθέριο Τζουβάρα με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο
κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:245/2019
Θέμα 12ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2019». [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Δ/νση Δημόσιας
Υγείας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ.
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169/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω8ΙΝ7ΛΞ-4ΘΒ) με
το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα
εκτέλεσης κουνουποκτονιών προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας.
Με βασικό σκοπό την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας, κυρίως μετά
από την επανεμφάνιση κρουσμάτων του ιού του δυτικού Νείλου και της ελονοσίας στη
χώρα μας, αλλά και για την εξάλειψη της όχλησης και των δυσμενών επιπτώσεων που
προκαλεί η παρουσία κουνουπιών στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στην αγροτική και
στην τουριστική οικονομία των Κυκλάδων, κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση και η
υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών
κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό, προνύμφη, νύμφη) με εφαρμογές τους σε τακτά
χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν . Οι ψεκασμοί πρέπει
να γίνουν κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Ο νομός Κυκλάδων, όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, παρουσιάζει
διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ανά νησί, καθώς σε προηγούμενα έτη προέκυψαν
δυσχέρειες στο έργο της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, διότι δεν
ήταν δυνατή η μετακίνηση της από νησί σε νησί για την παρακολούθηση και την
παραλαβή του.
Για τον παραπάνω λόγο εισηγούμαστε τη έγκριση σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του & Δήμου Κέας για το έργο
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων,
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΔΗΜΟΣ
ΚΕΑΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΚΥΚΛΟ
1.000,00€

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
8.000,00€

ΦΠΑ
24%
1920,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
9.920,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ 4 ΕΤΗ
39.680,00€

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το συνημμένο σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου
του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη σύναψη της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας για το έργο
«Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό
Κυκλάδων», η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
2. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 246/2019
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Θέμα 13ο : Ανακήρυξη επιτίμου Δημότη Κέας, Αθανασίου Μαρτίνου.[Εισηγητής:
Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η
οποία εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι,
“Είναι τιμή και συγχρόνως υποχρέωση μας να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας
ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσφορά του κου Μαρτίνου Αθανασίου στην Κέα, μια
προσφορά που δίνεται με γενναιοδωρία, κυρίως αθόρυβα και έχει καταφέρει να
επιτελέσει ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο στο νησί μας.
Ο κος Μαρτίνος Αθανάσιος, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με Ναυτιλιακές σπουδές στο Λονδίνο, είναι
ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της Ναυτιλιακής Εταιρίας Eastern Mediterranean
Maritime με έδρα τη Γλυφάδα. Επίσης, είναι Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους.
Είναι νυμφευμένος με την κα Μαρίνα Μπαρτσώκα-Μαρτίνου και πατέρας της Γεωργίας
Μαρτίνου, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ο κος Μαρτίνος έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με την Κέα επί σειρά ετών, βοηθώντας
τα σχολεία του νησιού, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας, το Εθελοντικό
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας με τη δωρεά πυροσβεστικού οχήματος, έχει αναλάβει την
οικονομική στήριξη για να γίνει συντήρηση ναών όπως η Αγία Τριάδα στην Κορησσία
και το Μοναστήρι της Παναγίας Καστριανής.. Έχει πλείστες φορές βοηθήσει στην
υλοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων τόσο στην Κέα όσο και στην
Μακρόνησο όπου, έχει αναλάβει την αναστήλωση του ναού του Αγίου Γεωργίου, στην
μνήμη του οποίου επιτελείται λειτουργία και πανήγυρις κάθε χρόνο.
Αξιέπαινη είναι επίσης η βοήθειά του σε θέματα που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή
των μόνιμων κατοίκων και παραθεριστών της Κέας, όπως η βοήθειά του στην υλοποίηση
της μελέτης του δρόμου της Καρθαίας.
Είναι μεγάλος ο κατάλογος των δωρεών και της συνεισφοράς του στο νησί της Κέας,
Ως εκ τούτου ως ένδειξη εκτίμησης στην προσφορά του στην Κέα ,προτείνουμε την
ανακήρυξη του κου Μαρτίνου Αθανασίου ως ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΚΕΑΣ.
Προτείνουμε η ανακήρυξη να πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή όπου θα του αποδοθεί
τιμητική πλακέτα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που θα
καθοριστεί μετά τη λήψη της παρούσας απόφασης.”
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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1. Την ανακήρυξη ως επίτιμο Δημότη του Δήμου Κέας του κου Αθανασίου Μαρτίνου ως
αναγνώριση της προσφοράς του στο νησί της Κέας,
2. Εγκρίνει την διοργάνωση τελετής ανακήρυξής του σε Επίτιμο Δημότη Κέας και την
εξουσιοδότηση της Δημάρχου να επιδώσει τιμητική πλακέτα, σε ημερομηνία που θα
καθοριστεί μετά τη λήψη της παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 247/2019
Θέμα 14ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εκπόνηση
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
του Δήμου Κέας» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα
Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης VIII του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», όπως αυτή
τροποποιήθηκε, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να χρηματοδοτηθεί για την εκπόνηση
νέων μελετών ή την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, συμπεριλαμβανομένων των
αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας,
καθώς και των τευχών δημοπράτησης, για τα σχολικά κτίρια. Βασική προϋπόθεση είναι
οι μελέτες να εγκριθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την νομοθεσία
των σχετικών Πυροσβεστικών Διατάξεων, όπως αυτές ισχύουν για τις σχολικές μονάδες
των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν ή μετά την 17.2.1989.
Διευκρινίζουμε ότι η υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και η εγκατάσταση
των αναγκαίων μέσων που θα περιληφθούν στις εγκεκριμένες μελέτες, τα οποία θα
αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση (κατά περίπτωση) και
έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μονίμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων
ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, θα αποτελέσει αντικείμενο
μελλοντικής σύμβασης.
Η παρούσα πρόταση αφορά την χρηματοδότηση της σύμβασης για την οποία
συντάσσεται σχετική μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία που στόχο έχει την υλοποίηση
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα προβεί στην σύνταξη νέων
μελετών πυροπροστασίας –σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων
συστημάτων πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών και την σύνταξη
και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στην
μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων. Η παρούσα μελέτη
θα αφορά την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα προβεί στην σύνταξη των ως άνω μελετών
πυρασφάλειας για το σύνολο των σχολικών υποδομών Α ́βάθμιας και Β ́βάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Κέας, ήτοι Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου, Ιουλίδας και Κάτω-
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Μεριάς, Δημοτικό Κορησσίας και Ιουλίδας, Γυμνάσιο – Λύκειο, για τα οποία τα σχέδια
που διαθέτουμε στο αρχείο μας είτε είναι ελλειπή, είτε αποσπασματικά.
Ο Δήμος μας προτίθεται να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο
ως άνω Πρόγραμμα. Το κόστος των απαιτούμενων μελετών έχει προϋπολογιστεί στον
πίνακα που ακολουθεί και ανέρχεται στο ποσό των 18.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%,
συνολικό κόστος 23.188,00€.

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜ.
ΔΗΜ.
ΔΗΜ.
ΛΥΚΕΙΟ
ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΙΑΣ

ΝΗΠ.
ΚΑΤΩΜΕΡΙΑΣ

ΝΗΠ.
ΝΗΠ.
ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

5.600,00€

ΕΠΙΚ.
ΜΕΛΕΤΗΣ

2.030,00€

ΧΡΗΜ.
2.000.00€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

1.500,00€

2.000,00€

1.540,00€

1.050,00€

1.190,00€

1.050,00€

1.500,00€

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.600,00€
530,00€
500,00€
540,00€
50,00€
190,00€
50,00€
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για όλες τις σχολικές μονάδες (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ανέρχεται στο
ποσό των 9.000,00€ ως εξής: Νηπιαγωγεία –Ολιγοθέσια, Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια,
Τριθέσια): 1.000,00€/μονάδα Δημοτικά Σχολεία έως και 6/θέσιο: 1.500,00€/μονάδα,
Γυμνάσια, Λύκεια: 2.000,00€/ανά μονάδα. Επομένως, σύμφωνα με την λειτουργικότητα
των σχολικών μονάδων που διαθέτει ο Δήμος Κέας, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης
θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθώς
το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για τις μελέτες εξ ολοκλήρου, η
οικονομική διαφορά, δηλ. το ποσό των 6.770,40€ θα καλυφθεί με ιδίους πόρους του
Δήμου Κέας.
Για την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης
πυροπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης η η χρηματοδότηση δίνεται
ανά δομή. Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα η χρηματοδότηση
δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 16.120,00€. Το τελικό κόστος εκτέλεσης των
εργασιών αυτών θα προκύψει μετά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Οι τυχόν
διαφορές που θα προκύψουν για το κόστος συντήρησης μέτρων και μέρων
πυροπροστασίας μετά τις εγκεκριμένες μελέτες, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του
Δήμου.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΜΕΤΡΑ
3.000,00€
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊ
ΑΣ ΑΠΟ
ΧΡΗΜ.
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΔΗΜ.
ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΔΗΜ.
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΔΗΜ.
ΚΑΤΩΜΕΡΙΑΣ

ΝΗΠ.
ΚΑΤΩΜΕΡΙΑΣ

ΝΗΠ.
ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΝΗΠ.
ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

2.000,00€

2.000,00€

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€
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Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι τη λήψη Απόφασης για:
1. Την αποδοχή των όρων της ως άνω Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Την έγκριση της υποβολής αίτησης και την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για
α) την σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας –σχεδίων κάτοψης και τεχνικών
περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών
μελετών και την σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση
των προβλεπόμενων στην μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας των σχολικών
μονάδων, β) την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης
πυροπροστασίας
3. Την κάλυψη με ιδίους πόρους της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει καθώς υπάρχει
υπέρβαση του ανώτατου όριου χρηματοδότησης.
4. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις προενταξιακές
ενέργειες για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , λαμβανοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης και την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για α) την
σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας –σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών
μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, την επικαιροποίηση παλαιών μελετών και την
σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των
προβλεπόμενων στην μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας των σχολικών
μονάδων, β) την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης
πυροπροστασίας.
3. Εγκρίνει την κάλυψη με ιδίους πόρους της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει
καθώς υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου όριου χρηματοδότησης.
4. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις προενταξιακές ενέργειες
για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 248/2019
Θέμα 15ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα
Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο:
«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομμιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]
Αποσύρεται
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Θέμα 16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή
χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κέας»
στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης IX του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον
Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση
και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», όπως αυτή τροποποιήθηκε,
δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να χρηματοδοτηθεί για την την κατασκευή ή
προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στις σχολικές
μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.
Η παρούσα πρόταση αφορά στην χρηματοδότηση της προμήθειας (4) τεσσάρων
προκατασκευασμένων WC ΑΜΕΑ, που θα τοποθετηθούν στους αύλιους χώρους των :
Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Κάτω-Μεριάς, Δημοτικό Κορησσίας, Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου
και εσωτερικά στο κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου. Δυστυχώς η ιδιαιτερότητα του νησιού
καθώς και η παλαιότητα των προαναφερόμενων κτιρίων δεν βοηθά στην εξασφάλιση
κατάλληλου χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ εσωτερικά των ανωτέρω κτιρίων.
Ο Δήμος μας προτίθεται να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο
ως άνω Πρόγραμμα για την Προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων
υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κέας. Το
ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για όλες τις σχολικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00€/ ανά
σχολική μονάδα. Επομένως, σύμφωνα με την λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων
που διαθέτει ο Δήμος Κέας, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης θα ανέρχεται συνολικά
στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος έκαστου W.C. ανέρχεται στο ποσό των
3.600,00€, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 14.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. η
οικονομική διαφορά ποσού 4.400,00€ θα καλυφθεί με ιδίους πόρους του Δήμου Κέας.
Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι τη λήψη Απόφασης για:
1. Την αποδοχή των όρων της ως άνω Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Την έγκριση της υποβολής αίτησης και την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για
την Προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κέας.
3. Την κάλυψη με ιδίους πόρους της οικονομικής διαφοράς ποσού 3.600,00€ που
προκύπτει σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου όριου χρηματοδότησης.
4. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις προενταξιακές
ενέργειες για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.
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Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης και την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για την
Προμήθεια 4 προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Κέας.
3. Εγκρίνει την κάλυψη με ιδίους πόρους της οικονομικής διαφοράς ποσού 3.600,00€ που
προκύπτει σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου όριου χρηματοδότησης.
4. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις προενταξιακές ενέργειες
για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 249/2019
Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Ιωάννης Θ. Ζιώγας
Αντώνιος Ν.Λουρής
Μαρία Μ. Πατηνιώτη
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
Νικόλαος Β. Δεμένεγας
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
Στυλιανός Γ. Γκρέκας
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
Βασίλειος Στ. Βαλεράς
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