
11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Αυγούστου 2012

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 13η Αυγούστου 2012.

Σήμερα, την 13η Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα. 19:00 συνήλθε το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  έκτακτη  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Πνευματικό  Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  4988/09-08-2012  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών 
βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

1. Βασιλάκης Στυλιανός                                   1. Λέανδρος Εμμανουήλ
2. Δεμένεγα Βασιλική                                         2. Ποδόγυρος Πέτρος
3. Παούρης Δημήτριος                                     3. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα    
4. Θεοδώρου Καλλιόπη                                    4. Δεμένεγας Εμμανουήλ
5. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος                    5. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
6. Ευαγγέλου Ιωάννης                                            6. Μαρούλης Φίλιππος
7. Πασπάτης Πέτρος                                         7. Βρεττός Στέφανος
8. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία                          
9. Λέπουρας Στυλιανός
10. Ζουλός Νικόλαος   

                                                
                                                                                                                       

                                                                           (οι οποίοι δεν προσήλθαν, 
                                                                            αν και   προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ  η Πρόεδρος 
της  Τοπικής  Κοινότητας  Κορησσίας,  κα  Γρυπάρη  Μαρία  και  η  Πρόεδρος  της 
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα, απουσιάζουν.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13/08/2012

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4988/09-08-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»,  ιδιοκτησίας  Κ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑ  ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ,  στην  θέση Κορησσία   Κέας [εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

2. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  -  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ»,  ιδιοκτησίας  ΛΟΥΝΤΖΗ  ΗΛΙΑ,  στην  θέση 
Κορησσία  Κέας [εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

3. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,  ιδιοκτησίας 
ΠΟΛΙΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  στην  θέση  Κορησσία   Κέας  [εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

4. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ, ιδιοκτησίας Κ.ΤΖΑΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ,  στην  θέση  Βουρκάρι   Κέας  [εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

5. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ»,  ιδιοκτησίας 
Σ.Φ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ,  στην  θέση  Κορησσία 
Κέας [εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

6. Επανεξέταση  αιτήματος  χορήγησης  προέγκρισης  καταστήματος 
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  ΜΙΝΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  ιδιοκτησίας 
ΚΑΡΟΥΛΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,  στη  θέση  Κούνδουρος  [εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

7. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  &  τεχνικού  προγράμματος  Δήμου  Κέας 
οικονομικού έτους 2012 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

8. Κατανομή τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Κέας στις Ενιαίες Σχολικές 
Επιτροπές  Α’θμιας  &  Β’θμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Κέας  για  την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Κέας 
[εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

9. Αποδοχή  μελέτης  «Βελτίωσης  υφιστάμενης  οδού  που  συνδέει  τη 
δημοτική  οδό  Ιουλίδας  –  Ποισσών  με  την  περιοχή  Βρόσκοπος  - 
Καλόγηρος» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

10. Έγκριση  της  εκτέλεσης  της  εργασίας  «Μεταφορά  αποκομιδής 
απορριμμάτων  από  τον  οικισμό  της  Ιουλίδας  του  Δήμου  Κέας»  και 
καθορισμός  του  τρόπου  εκτέλεσης  αυτής  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ. 
Αντώνιος Δεμένεγας].

11. Ορθή  επανάληψη  της  υπ’  αριθμ.  77/2012  απόφασης  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου ως προς τη δέσμευσης ποσού για την επιχορήγηση της ΜΚΟ 
ΑΜΚΕ  «Κέντρο  Μελέτης  &  Διάδοσης  Μύθων  &  Παραμυθιών»  στο 
πλαίσιο διοργάνωσης της επετειακής 10ης Διεθνούς Γιορτής Παραμυθιών 
στην Κέα [εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

12.Έγκριση σύμβασης  παροχής υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης  Ο.Τ.Α. 
μέσω  ηλεκτρονικής  βιβλιοθήκης  με  την  ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»  σε  ετήσια  βάση  [εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος: κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

13. Αίτημα  διαγραφής  οφειλών  ύδρευσης  [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος:  κ. 
Στυλιανός Βασιλάκης]

14. Επανεξέταση  επί  ενστάσεως  για  οφειλή  ύδρευσης  του  κ.  Πατηνιώτη 
Σταύρου [εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

15. Καθορισμός  θέσης  στάθμευσης  τροχήλατων  οχημάτων  για  την 
αποκλειστική  πώληση  αγροτικών  προϊόντων  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος 
Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

16. Έγκριση σύναψης σύμβασης Τηλεϊατρικής κάλυψης του Περιφερειακού 
Πολυϊατρείου  Κέας  μεταξύ  Δήμου Κέας  και  εταιρείας  Cardio  Express 
[εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

17. Επιχορήγηση  πολιτιστικού  συλλόγου  «Σιμωνίδης  ο  Κείος» [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας
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Θέμα  1ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας Κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 
στην θέση Κορησσία  Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 
με την αριθ. 4541/16-7-2012 αίτηση της εταιρείας «Κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 
με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΧΩΡΙΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»  με  αριθ.  άδειας  4916/20-10-2010  (Δήμου  Κέας),  που 
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της ιδίας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς 
αίθουσες  διενέργειας  ψυχαγωγικών  τεχνικών  παιγνίων,  η  λειτουργία  κάθε  είδους 
μουσικών  οργάνων,  καθώς  και  στερεοφωνικών  μηχανημάτων  και  ηλεκτροφώνων. 
χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται 
τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων  και  τηλεοράσεων,  εφόσον  προκαλείται  διατάραξη  της  ησυχίας  των 
περιοίκων». 
2.  Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων χορηγείται  εφόσον  δεν  διαταράσσεται  η 
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός 
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός 
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 
23.00  ώρα  τη  θερινή  και  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτηση  των 
ενδιαφερομένων,  ανάλογα   με  το  είδος  των  μουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του 
κέντρου  σε  σχέση  με  τους  γύρω  κατοικημένους  χώρους,  για  τα  κέντρα  που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν 
σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 
χαμηλή,  ανάλογα με  το χώρο,  ώστε  να  δημιουργείται  ευχάριστη  ατμόσφαιρα στο 
κατάστημα. 
5.  Η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  προσωρινά  με 
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων 
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών 
οργάνων  στο  βάθος  του  καταστήματος  και  σε  χαμηλή  ένταση  κατά  τις  ώρες 
λειτουργίας αυτών.»

Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κέας,  και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου,  μπορεί να παραταθεί  το ωράριο 
λειτουργίας  μουσικής έως  τις  03.00  από  Δευτέρα  έως  Κυριακή  για  καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.

Σημειώνεται  ότι  για  το  2011  δεν  έχουν  καταγραφεί  παραβάσεις  που 
σχετίζονται  με την χρήση μουσικής από το εν λόγω κατάστημα.
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Κατόπιν  αυτών  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  εάν  συμφωνούμε  για  την 
χορήγηση  της  άδειας  μουσικής του  καταστήματος  του  αιτούντος  καθώς  και  την 
παράταση ωραρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας 
υπόψη 

1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
2. το  άρθρο  73  του  Ν.3852/10,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο 

59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος 
Καλλικράτης»

3. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007
5. το  άρθρο  5  της  ΚΥΑ  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011  (ΦΕΚ 

2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
6. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Α1β/8577/83 
7. την από 4541/16-7-2012 αίτηση του «Κ.ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με την 

οποία ζητά να του χορηγηθεί  άδεια λειτουργίας  μουσικών οργάνων για το 
κατάστημά του

8. Την  από  67452/1159/19-7-2012  σύμφωνη  γνώμη  του  Γραφείου  Δημόσιας 
Υγιεινής  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κέας-
Κύθνου, περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βασιλάκης δηλώνει «παρών»)

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος , στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας 
«Κ.ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με αριθ. άδειας 4916/20-10-2010 (Δήμου Κέας), 
που βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με 
κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού 
της  αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον 
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής 
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση 
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την 
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2012.

Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών 
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης 
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που χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  πνευματικών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  βρίσκεται  εν  ισχύ  η  άδεια 
δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και 
Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην 
υπηρεσία  μας,  πριν τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα  έγγραφη 
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα 
ανακαλείται»

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός από την ποινική δίωξη και την 
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η  παρούσα  άδεια  να  τοποθετηθεί  σε  υαλόφρακτο  πλαίσιο  και  να  αναρτηθεί  σε 
εμφανές μέρος του καταστήματος.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 116/2012
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Θέμα  2ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  -  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΛΟΥΝΤΖΗ ΗΛΙΑ, στην θέση Κορησσία 
Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 
με  την  αριθ.  4603/18-7-2012 αίτηση  του  ΛΟΥΝΤΖΗ ΗΛΙΑ μαζί  με  τα  σχετικά 
δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό 
συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» με αριθ. άδειας 989/5-3-2012 (Δήμου Κέας), που 
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς 
αίθουσες  διενέργειας  ψυχαγωγικών  τεχνικών  παιγνίων,  η  λειτουργία  κάθε  είδους 
μουσικών  οργάνων,  καθώς  και  στερεοφωνικών  μηχανημάτων  και  ηλεκτροφώνων. 
χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται 
τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων  και  τηλεοράσεων,  εφόσον  προκαλείται  διατάραξη  της  ησυχίας  των 
περιοίκων». 
2.  Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων χορηγείται  εφόσον  δεν  διαταράσσεται  η 
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός 
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός 
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 
23.00  ώρα  τη  θερινή  και  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτηση  των 
ενδιαφερομένων,  ανάλογα   με  το  είδος  των  μουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του 
κέντρου  σε  σχέση  με  τους  γύρω  κατοικημένους  χώρους,  για  τα  κέντρα  που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν 
σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 
χαμηλή,  ανάλογα με  το χώρο,  ώστε  να  δημιουργείται  ευχάριστη  ατμόσφαιρα στο 
κατάστημα. 
5.  Η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  προσωρινά  με 
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων 
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών 
οργάνων  στο  βάθος  του  καταστήματος  και  σε  χαμηλή  ένταση  κατά  τις  ώρες 
λειτουργίας αυτών.»

Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κέας,  και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου,  μπορεί να παραταθεί  το ωράριο 
λειτουργίας  μουσικής έως  τις  03.00  από  Δευτέρα  έως  Κυριακή  για  καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.

Σημειώνεται  ότι  για  το  2011  δεν  έχουν  καταγραφεί  παραβάσεις  που 
σχετίζονται  με την χρήση μουσικής από το εν λόγω κατάστημα.
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Κατόπιν  αυτών  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  εάν  συμφωνούμε  για  την 
χορήγηση  της  άδειας  μουσικής του  καταστήματος  του  αιτούντος  καθώς  και  την 
παράταση ωραρίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας 
υπόψη 

1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
2. το  άρθρο  73  του  Ν.3852/10,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο 

59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος 
Καλλικράτης»

3. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007
5. το  άρθρο  5  της  ΚΥΑ  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011  (ΦΕΚ 

2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
6. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Α1β/8577/83 
7. την από 4603/18-7-2012 αίτηση του «ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ» με την οποία 

ζητά  να  του  χορηγηθεί  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  για  το 
κατάστημά του

8. Την  από  68442/1176/19-7-2012  σύμφωνη  γνώμη  του  Γραφείου  Δημόσιας 
Υγιεινής  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κέας-
Κύθνου, περί χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βασιλάκης δηλώνει «παρών»)

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος  ,  στο  κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας «ΛΟΥΝΤΖΗ ΗΛΙΑ» με αριθ. άδειας 989/5-
3-2012 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στη Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με 
κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού 
της  αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον 
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής 
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση 
τα 80db (A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την 
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2012.

Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών 
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης 
που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  πνευματικών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:

8



11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Αυγούστου 2012

«Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  βρίσκεται  εν  ισχύ  η  άδεια 
δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και 
Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην 
υπηρεσία  μας,  πριν τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα  έγγραφη 
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα 
ανακαλείται»

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός από την ποινική δίωξη και την 
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η  παρούσα  άδεια  να  τοποθετηθεί  σε  υαλόφρακτο  πλαίσιο  και  να  αναρτηθεί  σε 
εμφανές μέρος του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 117/2012
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Θέμα  3ο: Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  «ΤΑΒΕΡΝΑ  -  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  -  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,  ιδιοκτησίας 
ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην θέση Κορησσία  Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 
με  την  αριθ.  4725/24-7-2012 αίτησή  του  ΠΟΛΙΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μαζί  με  τα 
σχετικά  δικαιολογητικά,  ζητείται  η  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με 
στερεοφωνικό  συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  με  αριθ.  άδειας  1199/26-5-2006  (Δήμου  Κέας),  που 
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς 
αίθουσες  διενέργειας  ψυχαγωγικών  τεχνικών  παιγνίων,  η  λειτουργία  κάθε  είδους 
μουσικών  οργάνων,  καθώς  και  στερεοφωνικών  μηχανημάτων  και  ηλεκτροφώνων. 
χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται 
τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων  και  τηλεοράσεων,  εφόσον  προκαλείται  διατάραξη  της  ησυχίας  των 
περιοίκων». 
2.  Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων χορηγείται  εφόσον  δεν  διαταράσσεται  η 
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός 
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός 
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 
23.00  ώρα  τη  θερινή  και  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτηση  των 
ενδιαφερομένων,  ανάλογα   με  το  είδος  των  μουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του 
κέντρου  σε  σχέση  με  τους  γύρω  κατοικημένους  χώρους,  για  τα  κέντρα  που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν 
σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 
χαμηλή,  ανάλογα με  το χώρο,  ώστε  να  δημιουργείται  ευχάριστη  ατμόσφαιρα στο 
κατάστημα. 
5.  Η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  προσωρινά  με 
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων 
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών 
οργάνων  στο  βάθος  του  καταστήματος  και  σε  χαμηλή  ένταση  κατά  τις  ώρες 
λειτουργίας αυτών.»

Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κέας,  και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου,  μπορεί να παραταθεί  το ωράριο 
λειτουργίας  μουσικής έως  τις  03.00  από  Δευτέρα  έως  Κυριακή  για  καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.

Σημειώνεται  ότι  για  το  2011  δεν  έχουν  καταγραφεί  παραβάσεις  που 
σχετίζονται  με την χρήση μουσικής από το εν λόγω κατάστημα.

Κατόπιν  αυτών  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  εάν  συμφωνούμε  για  την 
χορήγηση  της  άδειας  μουσικής του  καταστήματος  του  αιτούντος  καθώς  και  την 
παράταση ωραρίου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας 
υπόψη 

1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
2. το  άρθρο  73  του  Ν.3852/10,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο 

59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος 
Καλλικράτης»

3. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007
5. το  άρθρο  5  της  ΚΥΑ  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011  (ΦΕΚ 

2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
6. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Α1β/8577/83 
7. την από 4725/24-7-2012 αίτηση του «ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με την οποία 

ζητά  να  του  χορηγηθεί  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  για  το 
κατάστημά του

8. Την  από  70300/1193/24-7-2012  σύμφωνη  γνώμη  του  Γραφείου  Δημόσιας 
Υγιεινής  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κέας-
Κύθνου, περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βασιλάκης δηλώνει «παρών»)

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος , στο κατάστημα «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας 
«ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με  αριθ.  άδειας  1199/26-5-2006  (Δήμου  Κέας),  που 
βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με 
κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού 
της  αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον 
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής 
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση 
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την 
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2012.

Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών 
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης 
που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  πνευματικών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  βρίσκεται  εν  ισχύ  η  άδεια 
δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και 
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Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην 
υπηρεσία  μας,  πριν τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα  έγγραφη 
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα 
ανακαλείται»

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός από την ποινική δίωξη και την 
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η  παρούσα  άδεια  να  τοποθετηθεί  σε  υαλόφρακτο  πλαίσιο  και  να  αναρτηθεί  σε 
εμφανές μέρος του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 118/2012
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Θέμα  4ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ, ιδιοκτησίας  Κ.ΤΖΑΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 
στην θέση Βουρκάρι  Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 
με την αριθ.  4544/16-7-2012 αίτηση της εταιρείας «Κ. ΤΖΑΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 
με  στερεοφωνικό  συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΜΠΑΡ» με αριθ. άδειας 6131/1-3-2010 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στο Βουρκάρι 
Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς 
αίθουσες  διενέργειας  ψυχαγωγικών  τεχνικών  παιγνίων,  η  λειτουργία  κάθε  είδους 
μουσικών  οργάνων,  καθώς  και  στερεοφωνικών  μηχανημάτων  και  ηλεκτροφώνων. 
χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται 
τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων  και  τηλεοράσεων,  εφόσον  προκαλείται  διατάραξη  της  ησυχίας  των 
περιοίκων». 
2.  Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων χορηγείται  εφόσον  δεν  διαταράσσεται  η 
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός 
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός 
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 
23.00  ώρα  τη  θερινή  και  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτηση  των 
ενδιαφερομένων,  ανάλογα   με  το  είδος  των  μουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του 
κέντρου  σε  σχέση  με  τους  γύρω  κατοικημένους  χώρους,  για  τα  κέντρα  που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν 
σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 
χαμηλή,  ανάλογα με  το χώρο,  ώστε  να  δημιουργείται  ευχάριστη  ατμόσφαιρα στο 
κατάστημα. 
5.  Η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  προσωρινά  με 
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων 
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών 
οργάνων  στο  βάθος  του  καταστήματος  και  σε  χαμηλή  ένταση  κατά  τις  ώρες 
λειτουργίας αυτών.»

Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κέας,  και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου,  μπορεί να παραταθεί  το ωράριο 
λειτουργίας  μουσικής έως  τις  03.00  από  Δευτέρα  έως  Κυριακή  για  καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.

Σημειώνεται  ότι  για  το  2011  δεν  έχουν  καταγραφεί  παραβάσεις  που 
σχετίζονται  με την χρήση μουσικής από το εν λόγω κατάστημα.

Κατόπιν  αυτών  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  εάν  συμφωνούμε  για  την 
χορήγηση  της  άδειας  μουσικής του  καταστήματος  του  αιτούντος  καθώς  και  την 
παράταση ωραρίου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας 
υπόψη 

1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
2. το  άρθρο  73  του  Ν.3852/10,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο 

59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος 
Καλλικράτης»

3. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007
5. το  άρθρο  5  της  ΚΥΑ  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011  (ΦΕΚ 

2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
6. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Α1β/8577/83 
7. την  από 4544/16-7-2012 αίτηση του  «Κ.ΤΖΑΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με  την 

οποία ζητά να του χορηγηθεί  άδεια λειτουργίας  μουσικών οργάνων για το 
κατάστημά του

8. Την  από  67468/1160/17-7-2012  σύμφωνη  γνώμη  του  Γραφείου  Δημόσιας 
Υγιεινής  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κέας-
Κύθνου, περί χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βασιλάκης δηλώνει «παρών»)

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος  ,  στο  κατάστημα  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας  «Κ.ΤΖΑΝΙΝΗ  ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ» με αριθ. άδειας 6131/1-3-2010 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στο Βουρκάρι 
Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με 
κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού 
της  αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον 
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής 
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση 
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την 
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2012.

Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών 
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης 
που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  πνευματικών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  βρίσκεται  εν  ισχύ  η  άδεια 
δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και 
Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην 
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υπηρεσία  μας,  πριν τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα  έγγραφη 
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα 
ανακαλείται»

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός από την ποινική δίωξη και την 
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η  παρούσα  άδεια  να  τοποθετηθεί  σε  υαλόφρακτο  πλαίσιο  και  να  αναρτηθεί  σε 
εμφανές μέρος του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 119/2012
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Θέμα  5ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ»,  ιδιοκτησίας 
Σ.Φ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, στην θέση Κορησσία  Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 
με την  αριθ.  4787/27-7-2012 αίτηση  της  εταιρείας  «Σ.  Φ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση 
άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με  στερεοφωνικό  συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο 
κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –  EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ» με αριθ.  άδειας 5801-
17/12/2010  (Δήμου  Κέας),  που  βρίσκεται  στην  Κορησσία  Κέας,  ιδιοκτησίας  του 
ιδίου.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς 
αίθουσες  διενέργειας  ψυχαγωγικών  τεχνικών  παιγνίων,  η  λειτουργία  κάθε  είδους 
μουσικών  οργάνων,  καθώς  και  στερεοφωνικών  μηχανημάτων  και  ηλεκτροφώνων. 
χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται 
τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων  και  τηλεοράσεων,  εφόσον  προκαλείται  διατάραξη  της  ησυχίας  των 
περιοίκων». 
2.  Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων χορηγείται  εφόσον  δεν  διαταράσσεται  η 
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός 
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός 
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 
23.00  ώρα  τη  θερινή  και  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτηση  των 
ενδιαφερομένων,  ανάλογα   με  το  είδος  των  μουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του 
κέντρου  σε  σχέση  με  τους  γύρω  κατοικημένους  χώρους,  για  τα  κέντρα  που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν 
σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 
χαμηλή,  ανάλογα με  το χώρο,  ώστε  να  δημιουργείται  ευχάριστη  ατμόσφαιρα στο 
κατάστημα. 
5.  Η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  προσωρινά  με 
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων 
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών 
οργάνων  στο  βάθος  του  καταστήματος  και  σε  χαμηλή  ένταση  κατά  τις  ώρες 
λειτουργίας αυτών.»

Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κέας,  και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου,  μπορεί να παραταθεί  το ωράριο 
λειτουργίας  μουσικής έως  τις  03.00  από  Δευτέρα  έως  Κυριακή  για  καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.

Σημειώνεται  ότι  για  το  2011  δεν  έχουν  καταγραφεί  παραβάσεις  που 
σχετίζονται  με την χρήση μουσικής από το εν λόγω κατάστημα.
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Κατόπιν  αυτών  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  εάν  συμφωνούμε  για  την 
χορήγηση  της  άδειας  μουσικής του  καταστήματος  του  αιτούντος  καθώς  και  την 
παράταση ωραρίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας 
υπόψη 

1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
2. το  άρθρο  73  του  Ν.3852/10,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο 

59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος 
Καλλικράτης»

3. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007
5. το  άρθρο  5  της  ΚΥΑ  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011  (ΦΕΚ 

2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
6. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Α1β/8577/83 
7. την  από  4787/27-7-2012  αίτηση  του  «Σ.Φ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»  με  την  οποία  ζητά  να  του  χορηγηθεί  άδεια 
λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά του

8. Την  από  73252/1221/2-8-2012  σύμφωνη  γνώμη  του  Γραφείου  Δημόσιας 
Υγιεινής  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κέας-
Κύθνου, περί χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βασιλάκης δηλώνει «παρών»)

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος,  στο  κατάστημα  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-  EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας 
«Σ.Φ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με αριθ. άδειας 5801/17-12-2010 
(Δήμου Κέας), που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με 
κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού 
της  αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον 
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής 
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση 
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την 
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2012.

Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών 
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης 
που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  πνευματικών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
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«Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  βρίσκεται  εν  ισχύ  η  άδεια 
δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και 
Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην 
υπηρεσία  μας,  πριν τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα  έγγραφη 
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα 
ανακαλείται»

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός από την ποινική δίωξη και την 
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η  παρούσα  άδεια  να  τοποθετηθεί  σε  υαλόφρακτο  πλαίσιο  και  να  αναρτηθεί  σε 
εμφανές μέρος του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 120/2012
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Θέμα  6ο:  Επανεξέταση  αιτήματος  χορήγησης  προέγκρισης  καταστήματος 
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  ΜΙΝΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  ιδιοκτησίας  ΚΑΡΟΥΛΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, στη θέση Κούνδουρος 

Ο Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο  κατά  τη  συζήτηση  του  θέματος  για  τη  χορήγηση  ή  μη  προέγκρισης 
καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  ΜΙΝΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  ιδιοκτησίας 
ΚΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, στη θέση Κούνδουρος εξέφρασε κατά πλειοψηφία την 
ανησυχία  και  τελικά  την  αντίθεσή  του  στη  χορήγηση  αυτής  με  γνώμονα  «την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει 
λειτουργίες  και  ποιότητα  ζωής  της  περιοχής,  καθώς  η  εν  λόγω  επιχείρηση  θα  την 
επιβαρύνει κυκλοφοριακά.» (αρ. απόφασης Δ.Σ.: 28/2012). Η διατύπωση δε της άρνησης 
αυτής  ακολουθούσε  πιστά  τη  διατύπωση  του  άρθρου  80 του  Κώδικα  Δήμων  και 
Κοινοτήτων που ψηφίστηκε με τον Ν.3463/06 Φ.Ε.Κ. Α’114/2006, προκειμένου η εν 
λόγω απόφαση να αιτιολογείται.  

Την 01.03.2012 υποβλήθηκε στο Τμήμα Προσωπικού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου ειδική διοικητική προσφυγή της «Κ.Α. Καρούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
κατά της προαναφερθείσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτή η εταιρεία 
ισχυριζόταν – μεταξύ άλλων- ότι το κτίσμα δεν θα προσβάλει την αισθητική και το 
φυσικό περιβάλλον, ότι ο δημοτικός δρόμος δεν είναι πολυσύχναστος, ότι παρατηρείται 
μόνο κάποια κίνηση λουομένων τα Σαββατοκύριακα Ιουλίου & Αυγούστου και ότι το 
κατάστημα θα εξυπηρετεί μόνο εποχιακούς παραθεριστές, καθώς στην ευρύτερη περιοχή 
δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και για αυτούς και άλλους λόγους αιτούνταν να ακυρωθεί 
η απόφαση του Δ.Σ. Κέας. 

Με  το  υπ’  αριθμ.  14318/2100/02.04.2012  έγγραφό  της,  η  Αποκεντρωμένη 
κοινοποίησε στο Δήμο Κέας την εν λόγω προσφυγή και ζήτησε την αποστολή της άποψη 
του Δήμου Κέας, η οποία και απεστάλη την 17.04.2012 με το υπ’ αριθμ. 2130 έγγραφο 
του Δήμου. 

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
αποφάσισε  και  απέρριψε  ως  αβάσιμη  την ειδική  διοικητική  προσφυγή της  εν  λόγω 
εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 16558/2449/08.05.2012 απόφασή του, ενώ –δευτεροβάθμια- 
η ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 αποφάνθηκε, με την υπ’ αριθμ. 
17/25.07.2012 απόφασή της, υπέρ της αποδοχή της προσφυγής της εταιρείας και της 
ακύρωσης της απόφασης του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

Μετά και την απόφαση αυτή, η εταιρεία επανήλθε την 31.07.2012 με αίτημα 
επανεισαγωγής της αίτησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για χορήγηση 
προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  ΜΙΝΙ  ΜΑΡΚΕΤ  στη 
θέση Κούνδουρος.

Θεωρούμε ότι  όλοι  οι  λόγοι  για τους οποίους η αρχική αίτηση χορήγησης 
προέγκρισης απορρίφθηκε ισχύουν και ότι όλα τα επιχειρήματα της εταιρείας κατά τη 
διοικητική προσφυγή κατά της απόφασης δεν ευσταθούν. Συγκεκριμένα: 

1. Η διατύπωση της απόφασης –σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η επιχείρηση- δεν 
είναι  γενικόλογη,  αλλά  ακολουθεί  πιστά  τη  διατύπωση  του  άρθρου  80 του 
Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων  που ψηφίστηκε  με  τον  Ν.3463/06  Φ.Ε.Κ. 
Α’114/2006, προκειμένου η εν λόγω απόφαση να αιτιολογείται.    

2. Ο  δημοτικός  δρόμος  έμπροσθεν  του  καταστήματος  είναι  από  τους  πλέον 
πολυσύχναστους  και συνδέεται  με το επαρχιακό δίκτυο.  Το δε πλάτος του 
δρόμου στο υπό αναφορά σημείο δεν ξεπερνά τα 9 μέτρα.
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3. Η κίνηση των λουομένων και των οχημάτων τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη κατά 
τους θερινούς μήνες -και όχι μόνο τα σαββατοκύριακα- καθώς η παραλία του 
Κούνδουρου και οι μετά από αυτή είναι από τις πλέον πολυσύχναστες του 
νησιού. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν και άλλες επιχειρήσεις 
που προσελκύουν τουρίστες, ενώ από τον εν λόγω δρόμο διέρχονται φορτηγά, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι η περιοχή αναπτύσσεται οικοδομικά. 

4. Στην περιοχή του Κούνδουρου, αλλά και μετά από αυτόν υπάρχουν αρκετές 
μόνιμες κατοικίες (θέσεις Φρέα, Λυγιά, Καμπί, Λιπαρό).

5. Η  ύπαρξη  χώρου  στάθμευσης  –  για  την  οποία  στο  Δήμο  μας  δεν  έχει 
προσκομισθεί  κάποια  βεβαίωση  (τίτλος  κυριότητας,  μισθωτήριο  κ.λπ.)  δεν 
επαρκεί με αποτέλεσμα τη στάθμευση οχημάτων εκατέρωθεν του δρόμου και 
τη  συχνή  ανάγκη  συνδρομής  της  Αστυνομίας  για  τη  διευθέτηση  της 
κυκλοφορίας.

Παρόλ’ αυτά και επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 152 §4 του Ν. 3463/2006, «οι 
αποφάσεις  της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται  μόνο στα αρμόδια δικαστήρια», 
εισηγούμαστε την αναγκαστική χορήγηση στην εταιρεία Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.  προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ στη θέση Κούνδουρος Κέας.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Δημάρχου και

2. Την υπ’ αριθμ. 17/25.07.2012 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 
152 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζουλός Νικόλαος, Ευαγγέλου Ιωάννης και 

Λέπουρας Στυλιανός δηλώνουν «παρών»)

Χορηγεί  στην  εταιρεία  Κ.Α.  ΚΑΡΟΥΛΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  προέγκριση  άδειας 
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ως ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ στη θέση 
Κούνδουρος Κέας.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 121/2012
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Θέμα 7ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέας 
οικονομικού έτους 2012 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο οποίος 
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του 
έτους  2012  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις  23/12/2011  και 
αναμορφώθηκε  στις  3/2/2012,  είναι  απαραίτητο  να  αναμορφωθεί  προκειμένου  να 
εντάξουμε στον προϋπολογισμό νέες δαπάνες, και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν 
θα  πραγματοποιηθούν.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι  απαραίτητη  η  αναμόρφωσή  του, 
προκειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.

Προτείνουμε  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  και  του  τεχνικού 
προγράμματος ως εξής:

Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Μείωση ΚΑ 00.6312.0002 «Φόρος νομιμοποίησης αυθαιρέτων» ποσό 
25.000,00 €

2. Μείωση ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσό 5.000,00  €

3. Μείωση ΚΑ 00.6736.0005 «Σύμβαση προγράμματος εθελοντικής εργασίας 
για το περιβάλλον έτους 2012» ποσό 8.000,00 €

4.   Μείωση ΚΑ 00.6737.0003 «Έκτακτη επιχορήγηση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Κέας» ποσό 10.000,00 €

5. Μείωση ΚΑ 30.6262.0001 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών μόνιμων 
εγκαταστάσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα» ποσό 25.000,00€

6. Μείωση ΚΑ 20.7333.0001 «Αποψίλωση χόρτων από κεντρικό οδικό δίκτυο
Του Δήμου για λόγους ασφαλείας» ποσό 6.730,00 €

7. Μείωση ΚΑ 30.7326.0006 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας»
ποσό 5.000,00 €

8. Μείωση ΚΑ 30.7333.0010 «Καθαρισμός και σκυροδέτηση χαντακιών
δημοτικής οδοποιίας» ποσό 20.000,00 €

9. Μείωση ΚΑ 45.7112.0001 «Αγορά ακινήτων για τη δημιουργία νέου
νεκροταφείου» ποσό 15.000,00 €

10. Μείωση ΚΑ 70.9277.0004 «Καθαρισμός παλιών σφαγείων έτους 2012» 
ποσό 2.000,00 €

11. Μείωση ΚΑ 15.7331.0011 «Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων» ποσό 
5.000,00 €

Τα παραπάνω ποσά μεταφέρονται στο αποθεματικό και από το αποθεματικό 
στους εξής κωδικούς εξόδων:

1.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών
   θέσεων» ποσό 9.000,00 €
2.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6053.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
   θέσεων» ποσό 3.000,00 €
3.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6132 «Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές και

                Συμβούλια» ποσό 15.000,00 €
4.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμου διοικητικού 
   προσωπικού» ποσό 40.000,00 €
5.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6021 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση
   αορίστου χρόνου» ποσό 2.000,00 €
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6.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
   Δημοσίου Δικαίου» ποσό 6.000,00 €
7.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
   Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου» ποσό 2.000,00 €
8.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6261 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του
   Δήμου» ποσό 2.000,00 €
9. Ενίσχυση ΚΑ 15.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
   Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ποσό 1.000,00 €
10. Ενίσχυση ΚΑ 15.6661.0001 «Προμήθεια υλικών για χρωματισμό 

κτιρίων» ποσό 2.000,00 €
11. Δημιουργία ΚΑ 15.6661.0002 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για

επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων» ποσό 5.000,00  €
12. Ενίσχυση ΚΑ 30.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου» ποσό 2.500,00€ 
13. Ενίσχυση ΚΑ 0.6412 «Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά» ποσό 

3.500,00€

Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο τη ψήφιση των ανωτέρω αναμορφώσεων του 
προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του έτους 2012.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 
διατάξεις  των  άρθρων  93 και  96  του  Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006  (ΦΕΚ Α΄114)  και  την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού  και την τροποποίηση του τεχνικού 
προγράμματος έτους 2012 του Δήμου Κέας ως εξής: 

Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Μείωση ΚΑ 00.6312.0002 «Φόρος νομιμοποίησης αυθαιρέτων» ποσό 
25.000,00 €

2. Μείωση ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσό 5.000,00  €

3. Μείωση ΚΑ 00.6736.0005 «Σύμβαση προγράμματος εθελοντικής εργασίας 
για το περιβάλλον έτους 2012» ποσό 8.000,00 €

4.   Μείωση ΚΑ 00.6737.0003 «Έκτακτη επιχορήγηση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Κέας» ποσό 10.000,00 €

5. Μείωση ΚΑ 30.6262.0001 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών μόνιμων 
εγκαταστάσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα» ποσό 25.000,00€

6. Μείωση ΚΑ 20.7333.0001 «Αποψίλωση χόρτων από κεντρικό οδικό δίκτυο
Του Δήμου για λόγους ασφαλείας» ποσό 6.730,00 €

7. Μείωση ΚΑ 30.7326.0006 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας»
ποσό 5.000,00 €

8. Μείωση ΚΑ 30.7333.0010 «Καθαρισμός και σκυροδέτηση χαντακιών
δημοτικής οδοποιίας» ποσό 20.000,00 €

9. Μείωση ΚΑ 45.7112.0001 «Αγορά ακινήτων για τη δημιουργία νέου
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νεκροταφείου» ποσό 15.000,00 €
10. Μείωση ΚΑ 70.6277.0004 «Καθαρισμός παλιών σφαγείων έτους 2012» 

ποσό 2.000,00 €
11. Μείωση ΚΑ 15.7331.0011 «Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων» ποσό 

5.000,00 €
12. Ενίσχυση ΚΑ 0.6412 «Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά» ποσό  
      3.500,00€

Τα παραπάνω ποσά μεταφέρονται στο αποθεματικό και από το αποθεματικό 
στους εξής κωδικούς εξόδων:

1. Ενίσχυση ΚΑ 00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών
   θέσεων» ποσό 9.000,00 €
2. Ενίσχυση ΚΑ 00.6053.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 
   θέσεων» ποσό 3.000,00 €
3.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6132 «Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές και

                Συμβούλια» ποσό 15.000,00 €
4. Ενίσχυση ΚΑ 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμου διοικητικού 
   προσωπικού» ποσό 40.000,00 €
5. Ενίσχυση ΚΑ 10.6021 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση
   αορίστου χρόνου» ποσό 2.000,00 €
6. Ενίσχυση ΚΑ 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
   Δημοσίου Δικαίου» ποσό 6.000,00 €
7. Ενίσχυση ΚΑ 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
   Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου» ποσό 2.000,00 €
8. Ενίσχυση ΚΑ 10.6261 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του
   Δήμου» ποσό 2.000,00 €
9. Ενίσχυση ΚΑ 15.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
   Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ποσό 1.000,00 €
10. Ενίσχυση ΚΑ 15.6661.0001 «Προμήθεια υλικών για χρωματισμό 

κτιρίων» ποσό 2.000,00 €
11. Δημιουργία ΚΑ 15.6661.0002 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για

επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων» ποσό 5.000,00  €
12. Ενίσχυση ΚΑ 30.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου» ποσό 2.500,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 122/2012
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Θέμα  8ο:  Κατανομή  τακτικής  επιχορήγησης  του  Δήμου  Κέας  στις  Ενιαίες 
Σχολικές Επιτροπές Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέας για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Κέας 

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 8ο 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» 

3. Το άρθρο 5 §1 του ΦΕΚ 1383/16.06.2011 και
4. Τους Κ.Α. 006739.0001 «Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης»  και  Κ.Α.006739.0002  «Επιχορήγηση  σε  σχολική  επιτροπή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης στις Ενιαίες Σχολικές 
Επιτροπές  Α’θμιας  &  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Κέας  ως  τακτική 
επιχορήγηση από το Δήμο κατά τον εξής τρόπο: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 20.000,00€
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 30.000,00€

Τα ανωτέρω ποσά θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
και συντήρησης των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2012.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό Συμβούλιο από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

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» 

3. Το άρθρο 5 §1 του ΦΕΚ 1383/16.06.2011 και
4. Τους Κ.Α. 006739.0001 «Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης»  και  Κ.Α.006739.0002  «Επιχορήγηση  σε  σχολική  επιτροπή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει δαπάνη και διάθεση πίστωσης στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Α’θμιας & 
Β’ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέας ως τακτική επιχορήγηση από το Δήμο κατά 
τον εξής τρόπο: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 20.000,00€
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 30.000,00€

Τα ανωτέρω ποσά θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
και συντήρησης των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
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αρμοδιότητας  του  Δήμου  Κέας  και  θα  βαρύνουν  τους  Κ.Α.  006739.0001 
«Επιχορήγηση  σε  σχολική  επιτροπή  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης»  και 
Κ.Α.006739.0002 «Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 123/2012
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Θέμα  9ο:  Αποδοχή  μελέτης  «Βελτίωσης  υφιστάμενης  οδού  που  συνδέει  τη 
δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών με την περιοχή Βρόσκοπος - Καλόγηρος» 

Ο Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 83/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και την από 29/09/2008 
υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε η εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας για 
το  έργο  «Βελτίωση  υφιστάμενης  οδού  που  συνδέει  τη  δημοτική  οδό  Ιουλίδας  – 
Ποισσών με την περιοχή Βρόσκοπος - Καλόγηρος»  από το Τεχνικό Γραφείο του κ. 
Γεώργιου Κωστάρα, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού με υψηλή ειδίκευση και 
εμπειρία  σε  εκπόνηση  αντίστοιχων  συγκοινωνιακών  μελετών,  έναντι  αμοιβής 
3.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’ 
αριθμ. 50770/4200/01.08.2012 από την προϊστάμενη Αρχή Τ.Υ.Δ.Κ. Κυκλάδων, η 
θεώρηση της εν λόγω μελέτης, παρακαλώντας για την έγκριση του Δήμου Κέας. 

Ως  εκ  τούτου,  θεωρούμε  ότι  η  μελέτη  οδοποιίας  είναι  σωστή  και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου. Επομένως, πρέπει να γίνει αποδοχή της 
παραπάνω  μελέτης  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  προκειμένου  να  πληρωθεί  ο 
μελετητής.

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), 
την  υπ’  αριθμ.  83/2008  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  και  την  από 
29/09/2008  υπογραφείσα  σύμβαση,  με  τις  οποίες  αποφασίστηκε  η  εκπόνηση 
οριστικής μελέτης οδοποιίας για το έργο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει 
τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών με την περιοχή Βρόσκοπος - Καλόγηρος»  από 
το  Τεχνικό  Γραφείο  του  κ.  Γεώργιου  Κωστάρα, καθώς  και  την  υπ’  αριθμ. 
50770/4200/01.08.2012 θεώρηση της εν λόγω μελέτης από την προϊστάμενη Αρχή 
Τ.Υ.Δ.Κ. Κυκλάδων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της  μελέτης οδοποιίας του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης οδού που 
συνδέει  τη  δημοτική  οδό  Ιουλίδας  –  Ποισσών  με  την  περιοχή  Βρόσκοπος  - 
Καλόγηρος» Δήμου Κέας  του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού,  κ.  Γεώργιου 
Κωστάρα, έναντι αμοιβής  3.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 124/2012
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Θέμα  10ο:  Έγκριση  της  εκτέλεσης  της  εργασίας  «Μεταφορά  αποκομιδής 
απορριμμάτων από τον οικισμό της Ιουλίδας του Δήμου Κέας» και καθορισμός 
του τρόπου εκτέλεσης αυτής 

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010)

Β. Το άρθρο 11 παρ.1 ΠΔ 28/80 και

Γ. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

βάσει των οποίων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο δημοπράτησης 
της υπηρεσίας «Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό της Ιουλίδας 
του  Δήμου  Κέας»,  προτείνουμε  η  εν  λόγω  υπηρεσία  να  εκτελεστεί  με  πρόχειρο 
μειοδοτικό  διαγωνισμό,  προκειμένου  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  καθορίσει  τους 
όρους δημοπράτησής του.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη:

Α. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010)

Β. Το άρθρο 11 παρ.1 ΠΔ 28/80 και

Γ. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από 
τον οικισμό της Ιουλίδας του Δήμου Κέας».  Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με 
πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  συμπλήρωση 
τιμολογίου,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  τεχνοοικονομικά  οικονομικότερη 
προσφορά.
2. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους δημοπράτησης της εργασίας.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 125/2012
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Θέμα 11ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 77/2012 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως προς τη δέσμευσης ποσού για την επιχορήγηση της ΜΚΟ ΑΜΚΕ 
«Κέντρο  Μελέτης  &  Διάδοσης  Μύθων  &  Παραμυθιών»  στο  πλαίσιο 
διοργάνωσης της επετειακής 10ης Διεθνούς Γιορτής Παραμυθιών στην Κέα 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 
με την υπ’ αριθμ. 77/2012 απόφασή του, το Δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει 
ομόφωνα την έγκριση δαπάνης ως επιχορήγηση του «Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης 
Μύθων και  Παραμυθιών “Γιορτή  Παραμυθιών”»,  προκειμένου  να υλοποιήσει  την 
επετειακή 10η Γιορτή Παραμυθιών κατά την περίοδο 25 με 29 Ιουλίου 2012, ύψους 
3.000,00€,  ποσό  το  οποίο  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  15.6471.0001  «Πολιτιστική 
Εκδήλωση “Γιορτή Παραμυθιών”» του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για τον εν 
λόγω Κ.Α., το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, πέραν της έγκρισης της δαπάνης, και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.
 Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε εκ νέου την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση 
πίστωσης  ως  επιχορήγηση  του  «Κέντρου  Μελέτης  και  Διάδοσης  Μύθων  και 
Παραμυθιών  “Γιορτή  Παραμυθιών”»,  για  την  υλοποίηση  της  επετειακής  10ης 
Γιορτής Παραμυθιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
υπ’ αριθμ.  77/2012 απόφασή του, την ενημέρωση της οικονομικής  υπηρεσίας του 
Δήμου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης για την επιχορήγηση του «Κέντρου 
Μελέτης  και  Διάδοσης  Μύθων  και  Παραμυθιών  “Γιορτή  Παραμυθιών”», 
προκειμένου  να  υλοποιήσει  την  επετειακή  10η  Γιορτή  Παραμυθιών,  ύψους 
3.000,00€,  ποσό  το  οποίο  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  15.6471.0001  «Πολιτιστική 
Εκδήλωση “Γιορτή Παραμυθιών”» του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 126/2012
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Θέμα  12ο:  Έγκριση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης 
Ο.Τ.Α.  μέσω  ηλεκτρονικής  βιβλιοθήκης  με  την  ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε ετήσια βάση 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, 
ο οποίος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτείνει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο  την  έγκριση  ετήσιας  σύμβασης,  με  την  ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»,  προκειμένου  να συμβάλλει  στη νομιμότητα 
των  υπηρεσιακών  ενεργειών  και  στην  έγκυρη  πληροφόρηση  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα, μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που 
αυτή παρέχει. 

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες:
 Δυνατότητα   ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ   ΣΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ  ΒΑΣΗ  ΝΟΜΙΚΩΝ-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου 
 Δυνατότητα  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ του κυρίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 Παρουσίαση-ενημέρωση για τη χρήση τις ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
 Υποστήριξη  για  τη  λειτουργία  τις  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ  τηλεφωνικά  τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
με τους κάτωθι οικονομικούς όρους:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ετήσιο 
Κόστος 

(€)

Α)Ετήσια συνδρομή άνευ χρονικού περιορισμού πρόσβασης με
• Δυο (2) κωδικούς στην πλήρη βάση & στην 

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη δήμων

• Έναν  (1)  κωδικό στην  τεχνική πολεοδομική βάση 

1.000, 00

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
ανωτέρω οικονομική προσφορά και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  τη  σύναψη  σύμβασης  με  απευθείας  ανάθεση  στην  ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη  της  εταιρείας  ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»,  έναντι  ποσού  1.000,00€  πλέον  ΦΠΑ  23%,  που  θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 006451 του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κέας. 
Η  σύμβαση  είναι  διάρκειας  ενός  έτους  και  αρχίζει  από  την  ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

2. Εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα να υπογράψει  τη σχετική 
σύμβαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 127/2012
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Θέμα 13ο: Αίτημα διαγραφής οφειλών ύδρευσης 

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο κάτωθι πολίτης με 
αίτησή του ζητά τον έλεγχο των χρεώσεών του σε τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και 
για τον λόγο αυτό, η οικονομική υπηρεσία εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά με 
την αίτηση αυτή.

1.Ελεύθερος  Ιωάννης  του  Νικολάου,  κωδικός  οφειλέτη  9575,  με  την  υπ’  αριθμ. 
4561/17-7-2012 αίτησή του ζητά τη διαγραφή τελών ύδρευσης της οικίας του, που 
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, όπου διέμενε ως ένοικος η κα Ξέστερνου Νικολέτα. 
Οι  οφειλές  τελών  ύδρευσης  που  προκύπτουν  αφορούν  στις  κάτωθι  χρονικές 
περιόδους:1/10/2008-31/3/2009  ποσού  90,94€,  1/4/2009-30/9/2009  ποσού  71,20€, 
1/10/2009-31/3/2010  ποσού 93,76€,  1/4/2010-30/9/2010  ποσού 74,02€,  καθώς  και 
στην περίοδο 10/2010-4/2011 ποσού 81,84€. Στην επιστολή του ζητά τη διαγραφή 
των  οφειλών  τελών  ύδρευσης,  ως  κοινωνική  παροχή  προς  την  άπορη  Νικολέτα 
Ξέστερνου, καθόσον και εκείνος την φιλοξενούσε και δεν εισέπραττε το ενοίκιο της 
οικίας του.
Σύμφωνα με το άρθρο 202, παρ.3 του ΔΚΚ, (διατάξεις που περιλήφθηκαν στο άρθρο 
174 του νέου  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα)  με  απόφαση του  Δημοτικού  ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού 
των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή η 
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, 
όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, προτείνω τη διαγραφή της συνολικής οφειλής που ανέρχεται στο ποσό 
των 411,76€.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  τις 
διατάξεις του άρθρου 202, παρ.3 του ΔΚΚ, την αίτηση του κ. Ελεύθερου Ιωάννη και 
την εισήγηση του αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τη  διαγραφή  της  συνολικής  οφειλής  τελών  ύδρευσης  της  οικίας  του  κ. 
Ελεύθερου Ιωάννη του Νικολάου (κωδικός οφειλέτη 9575), που ανέρχεται στο ποσό 
των 411,76€.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2012
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Θέμα 14ο: Επανεξέταση επί ενστάσεως για οφειλή ύδρευσης του κ. Πατηνιώτη 
Σταύρου 

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο κάτωθι πολίτης με 
αίτησή του ζητά τον έλεγχο των χρεώσεών του, σε τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, και 
για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία, εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά με 
την αίτηση αυτή.

Κορασίδης  Γεώργιος  του  Σταύρου  κωδικός  οφειλέτη  12414  (αντίκλητος-ένοικος 
Πατηνιώτης  Σταύρος)  ζητά  με  την  υπ’  αρίθμ.  4646/20-7-2012  αίτησή  του  την 
επανεξέταση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14 Μαΐου 2012.  Κατά τη 
σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμ.  πρωτ.954/2-3-2012  και  αριθμό 
βεβαίωσης 8/2-3-2012 για το χρονικό διάστημα 10ος 2010/4ος/2011, το υδρόμετρο με 
αριθμό 13346 ιδιοκτησίας κ. Κορασίδη Γεωργίου του Σταύρου, ένοικος-αντίκλητος 
Πατηνιώτης  Σταύρος,  κατέγραψε  161  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε  251,95€.  Ο 
ανωτέρω λογαριασμός αφορά την συνέχεια της υπ΄άριθμ.3432/25-5-2011 ένστασης 
του οφειλέτη για τον προηγούμενο λογαριασμό του, ο οποίος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
175/2011 απόφασης του Δ.Σ ,  εξετάστηκε και  η  νέα τιμολόγηση έγινε  βάσει  του 
μέσου όρου των 4 τελευταίων ενδείξεων (σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης), 
διότι το υδρόμετρο ήταν ελαττωματικό. 
Προτείνω  να  υπολογιστεί  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  που  υπολογίστηκε  και  για  τον 
προηγούμενο  λογαριασμό,  δηλαδή  με  τον  μέσο  όρο των  4  τελευταίων  ενδείξεων 
(σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης), ο οποίος αντιστοιχεί σε 26 κυβικά τα οποία 
υπολογίζονται σε 42,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(Διαγραφή συνολικού  ποσού 
209,15€).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
ένσταση του οφειλέτη, τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου και την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον  υπολογισμό  της  οφειλής  ύδρευσης  του  κ.  Κορασίδη  Γεώργιου  του 
Σταύρου  (κωδικός  οφειλέτη  12414)  με  βάση  τον  μέσο  όρο  των  τεσσάρων  (4) 
τελευταίων ενδείξεων (σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης), ο οποίος αντιστοιχεί 
σε  26  κυβικά  τα  οποία  υπολογίζονται  σε  42,80€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
(διαγραφή συνολικού  ποσού 209,15€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 129/2012
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Θέμα  15ο:  Καθορισμός  θέσης  στάθμευσης  τροχήλατων  οχημάτων  για  την 
αποκλειστική πώληση αγροτικών προϊόντων 

Ο Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 
118/28.06.2011 απόφασή του, το Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενέκρινε τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις  στη  ΧΖΛ  Κορησσίας  και  Βουρκαρίου  Κέας,  μεταξύ  των  οποίων  και 
τέσσερις (4) θέσεις ΤΑΞΙ, μία (1) θέση ΑΜΕΑ και δύο (2) θέσεις μοτοποδηλάτων, 
όπως αυτές σημειώνονται στο επισυναπτόμενο εγκεκριμένο σχέδιο .

Σύμφωνα με τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις, θέτει όρους «για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
[…]  τον  προσδιορισμό  και  τη  λειτουργία  των  χώρων  στάθμευσης».  Επίσης,  το 
Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να δεσμεύει θέσεις στάθμευσης για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών, με προϋπόθεση ότι 
οι θέσεις αυτές θα φέρουν ειδική σήμανση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με γνώμονα την προώθηση τοπικών αγροτικών 
προϊόντων  από  οριοθετημένες  θέσεις  στάθμευσης,  χωρίς  την  άναρχη  υπαίθρια 
πώληση προϊόντων, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή πρότασης 
προς το Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την μετατροπή μίας εκ των υφιστάμενων θέσεων 
στάθμευσης  μοτοποδηλάτων  σε  θέση  στάθμευσης  τροχήλατων  οχημάτων  για  την 
αποκλειστική πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων από ντόπιους παραγωγούς. 

Αυστηρή προϋπόθεση για την κατάληψη της εν λόγω θέσης θα αποτελεί η 
φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη του οχήματος – πωλητή των εν λόγω προϊόντων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
υπ’ αριθμ. 118/28.06.2011 απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Σύρου και την εισήγηση 
του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης προς το Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την μετατροπή 
μίας εκ των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων στην Κορησσία (όπως 
αυτές  αποτυπώνονται  στο  σχέδιο  της  118/28.06.2011  απόφασης  του  Λιμενικού 
Ταμείου Σύρου) σε θέση στάθμευσης τροχήλατων οχημάτων για την αποκλειστική 
πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων από ντόπιους παραγωγούς. 

Αυστηρή προϋπόθεση για την κατάληψη της εν λόγω θέσης θα αποτελεί η 
φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη του οχήματος – πωλητή των εν λόγω προϊόντων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 130/2012

32



11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Αυγούστου 2012

Θέμα  16ο:  Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  Τηλεϊατρικής  κάλυψης  του 
Περιφερειακού Πολυϊατρείου  Κέας  μεταξύ Δήμου Κέας και  εταιρείας  Cardio 
Express 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 
με το υπ’ αριθμ. 4735/25.7.2012 έγγραφό της, η Εταιρεία  Cardio Express ζητά την 
ανανέωση της  σύμβασης τηλεϊατρικής  κάλυψης  του Πολυδύναμου Περιφερειακού 
Ιατρείου  Κέας  για  τη  νέα  χρονική  περίοδο  και  συγκεκριμένα  από  1/9/2012  έως 
1/9/2013, έναντι του ποσού των 700,00€. 

Πρόκειται  για  την  παροχή  υπηρεσιών  Καρδιολογικής  Βοήθειας  δια 
τηλεφώνου, σε εκείνους που έχουν προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό από την 
Cardio Express και έχουν επιλέξει το αντίστοιχο πρόγραμμα.   

Συγκεκριμένα: 
i. Ο  Ιατρός  που  επιλαμβάνεται  του  περιστατικού  κάνει 

προκαταρκτική  διάγνωση   της καρδιακής κατάστασης του συνδρομητή, βάσει 
διαβιβασθέντος  μέσω  τηλεφώνου  ηλεκτροκαρδιογραφήματος  και/ή  της 
περιγραφής, από τον ίδιο ή οικείο του, της κλινικής κατάστασης του.  

ii. Δίνει  ιατρικές  συμβουλές  και  καθοδήγηση  από  το 
τηλέφωνο.  Ειδοποιεί  άμεσα  το
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σε περίπτωση που χρειαστεί μεταφορά 
σε νοσοκομείο. 

iii. Διευκρινίζεται ότι, η Cardio Express δεν έχει σύμβαση 
με  το  ΕΚΑΒ,  και  το  ΕΚΑΒ θα  χειριστεί  τη  μεταφορά  του  Συνδρομητή  στο 
νοσοκομείο σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες και προτεραιότητες. 

iv. Έχει  συνεχώς  ενημερωμένο  το  ιατρικό  ιστορικό  με 
πληροφορίες που δίνει ο συνδρομητής ή συλλέγει η Cardio Express. 

v. Αποστολή  ιατρού  στον  συνδρομητή  (ειδικό 
πρόγραμμα)  σε  περίπτωση  που  διαγνωσθεί  καρδιολογικό  πρόβλημα  ή  υποψία 
καρδιολογικού προβλήματος. Ο Ιατρός θα έχει υπόψη του το ιατρικό ιστορικό του 
συνδρομητή που διαθέτει η Cardio Express. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες της Cardio Express προς τους συνδρομητές της θα 
προσφέρονται όλο τον χρόνο περιλαμβανομένων  Κυριακών  και   Εορτών εκτός 
από  έκτακτες ανωτέρας βίας περιστάσεις  (προβληματική λειτουργία σταθερής 
ή/και  κινητής  τηλεφωνίας  στην Ελλάδα,  απεργίες,  πολιτικές  ταραχές,  πόλεμος 
κλπ) που καθιστούν αδύνατη την παροχή τους.

Οι  παραπάνω  υπηρεσίες  της  Cardio  Express  προς  τους  συνδρομητές  της 
προϋποθέτουν την ύπαρξη και την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. 

Η Cardio Express παρέχει εγγύηση για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού 
για περίοδο τριών χρόνων, από την ημερομηνία της αγοράς του και εφόσον ισχύει η 
συνδρομή.   Στο πλαίσιο της εγγύησης, οποιαδήποτε βλάβη θα επισκευάζεται χωρίς 
καμία χρέωση, εκτός των περιπτώσεων βλάβης που οφείλεται σε κακή ή αντίθετη με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της Cardio Express χρήση. Η εγγύηση δεν ισχύει για 
την μπαταρία του εξοπλισμού.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται με τηλεφωνική κλήση. 
Ο Συνδρομητής ή αντιπρόσωπος Συνδρομητή μπορεί να καλέσει την Cardio 

Express  και  να  δώσει  τον  αριθμό  σύμβασης  ή  τον  αριθμό  τηλεφώνου  του  που 
αναφέρεται  στην παρούσα φόρμα/σύμβαση ή το  όνομά του.  Επίσης,  ο  καλών θα 
δώσει επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία θα του ζητηθούν. 

Ο Συνδρομητής για Υπηρεσίες Καρδιολογικής Βοήθειας δια τηλεφώνου θα 
έχει  δικαίωμα  να  λαμβάνει  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  συνδρομής  του, 
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τηλεφωνώντας  όσες  φορές  θέλει,  χωρίς  οποιαδήποτε  επιπλέον  χρέωση  ιατρικές 
συμβουλές για καρδιολογικά επεισόδια, ή για υποψία αυτών. 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι μέγιστης σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση 
και αντιμετώπιση καρδιακών επεισοδίων και έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν πολύ 
χρήσιμο για τους εργαζόμενους του Π.Π.Ι.

Κατόπιν, τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
1. εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία Cardio 

Express για τη περίοδο από 01/09/2012 έως 01/09/2013
2. εγκρίνει  τη  σχετική  δαπάνη  ύψους  700,00€  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 

00.6736.0001 του προϋπολογισμού έτους 2012 και τη δέσμευση της σχετικής 
πίστωσης

3. εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 

υπόψη  του  τις  διατάξεις  των  άρθρων  93  και  96  του  Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 
Α΄114), και την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1. την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία Cardio Express 

για την περίοδο από 01/09/2012 έως 01/09/2013
2. τη σχετική δαπάνη ύψους 700,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6736.0001 του 

προϋπολογισμού έτους 2012
3. την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2012
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Θέμα 17ο: Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου «Σιμωνίδης ο Κείος» 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 4962/08.08.2012 αίτησή του, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Σιμωνίδης 
ο  Κείος»  ζητά  τη  ηθική  και  οικονομική  στήριξη  του  Δήμου  Κέας,  καθώς  όπως 
αναφέρει σε αυτή: «Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Σιμωνίδης ο Κείος”, γιορτάζοντας τα 
τριάντα χρόνια από την ίδρυσή του, οργανώνει από τον Αύγουστο του 2012 έως και 
τον Ιούλιο  του 2013, επετειακές  εκδηλώσεις,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν έκθεση με 
αρχειακό υλικό του Συλλόγου,  συναυλίες  σύγχρονης και  παραδοσιακής μουσικής, 
εκθέσεις  εικαστικές,  θεατρικές  παραστάσεις,  κινηματογραφικές  προβολές,  ομιλίες, 
εργαστήρια  και  δραστηριότητες  για  παιδιά  και  μεγάλους.  Οι  εκδηλώσεις 
προγραμματίζονται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  χρόνου  και  ιδιαίτερα  τη  χειμερινή 
περίοδο.  Οι  εκδηλώσεις  είναι  προσφορά  στο  νησί  μας,  τους  κατοίκους  και  τους 
επισκέπτες και επιδίωξή μας είναι να έχουν ελεύθερη είσοδο.  Έχουμε επιστρατεύσει 
όλες τις δυνάμεις μας για την πραγματοποίηση τους . 
Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την επιχορήγηση του Συλλόγου μας για το 
2012, με το ποσό των 2000 ευρώ και τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
εισήγηση του Προέδρου

                                                                                                            
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  τη  δέσμευση  πίστωσης  για  την  επιχορήγηση  του 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Σιμωνίδης ο Κείος» προκειμένου να υλοποιήσει επετειακές 
εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυσή του, ύψους 2.000,00€, ποσό 
το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 
και σωματεία» του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2012
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                                                                 Ποδόγυρος Πέτρος
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

  Θεοδώρου Καλλιόπη

  Μαρούλης Φίλιππος

  Παούρης Δημήτριος

  Ευαγγέλου Ιωάννης

  Βρεττός Στέφανος

  Λέπουρας Στυλιανός

  Λέανδρος Εμμανουήλ

     Ζουλός Νικόλαος
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