
4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Μαρτίου 2012

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16η Μαρτίου 2012.

Σήμερα, την 16η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 20:00 συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο  σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  1254/12-03-2012  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  15 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                               1. Ποδόγυρος Πέτρος 
2. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος                        2. Λέανδρος Εμμανουήλ
3. Βασιλάκης Στυλιανός                                      
4. Δεμένεγα Βασιλική                                                                                  
5. Βρεττός Στέφανος                                            
6. Ευαγγέλου Ιωάννης                                               
7. Μαρούλης Φίλιππος                                                  
8. Δεμένεγας Εμμανουήλ
9. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία               (οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και   
10. Παούρης Δημήτριος                                       προσκλήθηκαν νόμιμα)
11. Πασπάτης Πέτρος
12. Λέπουρας Στυλιανός
13. Ζουλός Νικόλαος
14. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα    
15.  Θεοδώρου Καλλιόπη                    

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

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/03/2012

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1254/12.03.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  τεχνικού  προγράμματος  2012 
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

2. Απόφαση  παύσης  λειτουργίας  ΧΑΔΑ  στη  θέση  Χάλαρα  [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμενεγας]

3. Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων 
Δήμου Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

4. Παράταση μίσθωσης ακινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2012 
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

5. Αναπροσαρμογή  μισθωμάτων  διαφημιστικών  προθηκών  [εισηγήτρια: 
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

6. Ανανέωση συμβάσεων  μίσθωσης  παραλιών [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος, 
κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

7. Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση παραλιών [εισηγήτρια: 
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

8. Ίδρυση  εθελοντικού  Πυροσβεστικού  κλιμακίου  [εισηγήτρια: 
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

9. Ανανέωση  άδειας  μουσικής  του  καταστήματος  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ,  με  την  επωνυμία  “BOTZI  CAFÉ”  της  Χονδρογιάννη 
Χρυσάνθης, στο Βουρκάρι Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου] 

10.Ανανέωση  άδειας  μουσικής  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,  με  την 
επωνυμία “ΆΝΕΜΟΣ CAFE” του Χρήστου Ηλία , στην Κορησσία Κέας 
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

11. Ανανέωση άδειας μουσικής του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, 
του  ΠΟΛΙΤΗ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,  στις  Ποίσσες  Κέας  [εισηγήτρια: 
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

12. Ανανέωση  άδειας  μουσικής  του  καταστήματος  ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ   ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ , ιδιοκτησίας «ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ», με την επωνυμία 
ALL  AROUND  VINILLIO  στο  Βουρκάρι  Κέας  [εισηγήτρια: 
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

13.Ανανέωση  άδειας  μουσικής  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,  με  την  επωνυμία  “ΕΝ  ΛΕΥΚΩ”  της  Ποδογύρου 
Άννας,  στην  Ιουλίδα  Κέας [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

14. Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός 
Βασιλάκης]

15.Χορήγηση  προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ιδιοκτησίας  Παούρη  Δημήτριου  στη  θέση  Ιουλίδα  Κέας 
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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16. Ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 33/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
για την αποδοχή της μελέτης του έργου «Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος 
Ποισσών Δήμου Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

17. Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της β’, γ’ και δ’ εντολής κατανομής ΣΑΤΑ 
2011, ύψους 250.773,00€. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων [εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
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Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2012

Ο Αντιπρόεδρος  του  ΔΣ δίνει  το  λόγο  στο  Αντιδήμαρχο,  κ.  Βασιλάκη,  ο 
οποίος   εισηγούμενος  το  1ο 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 συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.

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

Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Δημιουργία ΚΑ 4124.0020 «Χορηγία Δημάρχου» ποσό 4.500,00€
2. Δημιουργία ΚΑ 4124.0021 «Έκτακτη εισφορά μισθοδοσίας» ποσό 1.500,00 €

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

1. Μείωση ΚΑ 00.6736.0003 «Σύμβαση προγράμματος εθελοντικής 
εργασίας για το περιβάλλον» ποσό 3.813,00€

2. Μείωση ΚΑ 80.8116 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» ποσό 5.141,50€
3. Μείωση ΚΑ 80.8122 «Έργα» ποσό 20.316,19€
4. Δημιουργία ΚΑ 45.6262.0001 «Κλάδεμα κυπαρισσιών, μεταφορά 

κλαδιών και μπαζών νεκροταφείου Ιουλίδας» ποσό 6.728,00€
5. Δημιουργία ΚΑ 20.6277.0014, «Καθαρισμός ρέματος Μυλοπόταμου  για 

βελτίωση της άρδευσης των περιβολιών» ποσό 6.728,00€
6. Δημιουργία ΚΑ 30.7131.0001 «Προμήθεια φορτωτή» ποσό 15.000,00€
7. Ενίσχυση ΚΑ 20.7335.0004 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού 

λιμενικής ζώνης» ποσό 6.000,00€
8. Ενίσχυση ΚΑ 70.7311.0001 «Επέκταση και εκσυγχρονισμός δημοτικών 

σφαγείων» ποσό 40.000,00€

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 στο σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:
Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:
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1. Δημιουργία ΚΑ 4124.0020 «Χορηγία Δημάρχου» ποσό 4.500,00€
2. Δημιουργία ΚΑ 4124.0021 «Έκτακτη εισφορά μισθοδοσίας» ποσό 

1.500,00€

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

1. Μείωση ΚΑ 00.6736.0003 «Σύμβαση προγράμματος εθελοντικής 
εργασίας για το περιβάλλον» ποσό 3.813,00€

2. Μείωση ΚΑ 80.8116 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» ποσό 
5.141,50€

3. Μείωση ΚΑ 80.8122 «Έργα» ποσό 20.316,19€
4. Δημιουργία ΚΑ 45.6262.0001 «Κλάδεμα κυπαρισσιών, μεταφορά 

κλαδιών και μπαζών νεκροταφείου Ιουλίδας» ποσό 6.728,00€
5. Δημιουργία ΚΑ 20.6277.0014, «Καθαρισμός ρέματος Μυλοπόταμου 

για βελτίωση της άρδευσης των περιβολιών» ποσό 6.728,00€
6. Δημιουργία ΚΑ 30.7131.0001 «Προμήθεια φορτωτή» ποσό 

15.000,00€
7. Ενίσχυση ΚΑ 20.7335.0004 «Συντήρηση και επισκευή 

ηλεκτροφωτισμού λιμενικής ζώνης» ποσό 6.000,00€
8. Ενίσχυση ΚΑ 70.7311.0001 «Επέκταση και εκσυγχρονισμός 

δημοτικών σφαγείων» ποσό 40.000,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 40/2012

Σημείωση γραμματείας: Προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Στέφανος Βρεττός
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Θέμα 2ο: Απόφαση παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ στη θέση Χάλαρα

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σε συνέχεια της υπ’ 
αριθμ.  173/2011  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας,  αναφορικά  με  την 
υποβολή  πρότασης  ένταξης  του  έργου  «Αποκατάσταση  Χώρου  Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης  Απορριμμάτων»  του  Δήμου  Κέας  στο  Επιχειρησιακό  πρόγραμμα 
«Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  Άξονας  Προτεραιότητας  4  «Προστασία 
Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» με ορισμό δικαιούχου 
για  τη  ανάθεση  και  επίβλεψη  της  μελέτης  και  της  κατασκευής  των  έργων 
αποκατάστασης  του  Χ.Α.Δ.Α στη  θέση  ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ -  ΧΑΛΑΡΑ ΟΤΖΙΑ την 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ενημερώνουμε το Σώμα τα εξής:

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης ένταξης του εν λόγω 
έργου  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  απαιτείται  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  για  την  οριστική  παύση  λειτουργίας  του  Χ.Α.Δ.Α.  με  την  έναρξη 
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

Για το λόγο αυτό, καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

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), την 
υπ’  αριθμ.  173/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου και  την  εισήγηση  του 
Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την οριστική παύση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΛΑΡΑ 
ΟΤΖΙΑ με την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση Πάουρας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 41/2012
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Θέμα 3ο: Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων 
Δήμου Κέας

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα 
με 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. 35774/22.02.2012 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  ότι,  σε  εκτέλεση  της  αριθμ. 
6535/21.02.2012 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣΑΗΔ, κατανέμεται στο Δήμο 
μας  το  ποσό  των  5.365,94€,  αποκλειστικά  και  μόνο  για  την  κάλυψη  των 
λειτουργικών  δαπανών  των  σχολικών  μονάδων  Α’θμιας  και  Β’  θμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2012. 

Στο  προαναφερόμενο  ποσό  γίνεται  παρακράτηση  0,15%  για  το  Ταμείο 
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  (Τ.Π.Δ.),  δηλαδή  ποσό  ύψους  8,05€.  Επομένως  το 
καθαρό ποσό ανέρχεται σε 5.357,89€.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
1. αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση,
2. να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να 

ψηφίσει πίστωση του ποσού των 5.365,94€, (μειωμένου κατά 0,15% για 
δικαιώματα Τ.Π.Δ.,  δηλαδή ποσού 8,05€)  σε  βάρος της  εγγεγραμμένης 
στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2012 με Κ.Α. 00.6711

εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 3.000,00 €
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 2.357,89€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 5.357,89€
Επισκευή και 
συντήρηση σχολικών 
κτηρίων

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

τις  διατάξεις  του  άρθρου  113§6  του  Ν.  1892/1990,  του  άρθρου  113§6  του  Ν. 
1892/1990  και  το  υπ’  αριθμ.  35774/22.02.2012  έγγραφο  του  Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της 
αριθμ. 6535/21.02.2012 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣΑΗΔ, κατανέμεται στο Δήμο 
μας το ποσό των 5.365,94€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών  των  σχολικών  μονάδων  Α’θμιας  και  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  χωρικής 
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2012.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την  κάτωθι  κατανομή  του  ποσού  των  5.365,94€  από  ΚΑΠ 

(μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 8,05€) σε βάρος της 
εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2012 με Κ.Α. 00.6711 για την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’ θμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2012

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 3.000,00 €
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 2.357,89€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 5.357,89€
Επισκευή και 
συντήρηση σχολικών 
κτηρίων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 42/2012
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Θέμα 4ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 
2012

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Βασιλάκη, ο οποίος 
εισηγούμενος το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  Ο  Δήμος  Κέας 
εκμισθώνει τα παρακάτω ακίνητα για τα οποία έχει λήξει ο χρόνος μίσθωσής τους:

• Ακίνητο  στην  Κάτω  Μεριά  ιδιοκτησίας  Στυλιανού  Λέπουρα,  το  οποίο 
χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο – εξεταστήριο. Η μίσθωσή του έληξε 
στις 31/12/2011 με μηνιαίο μίσθωμα ύψους 170,98€. Προτείνεται η παράταση 
της εν λόγω μίσθωσης έως 31/12/2012 με μηνιαίο μίσθωμα 170,98€.

• Ακίνητο  στην  Ιουλίδα,  ιδιοκτησίας  Αγγελικής  &  Άννας  Μαυρομμάτη,  το 
οποίο  στεγάζει   τις  υπηρεσίες  του  ΚΕΠ.  Η  μίσθωσή  του  έληξε  στις 
31/12/2011 με μηνιαίο μίσθωμα ύψους 359,74€. Προτείνεται η παράταση της 
εν λόγω μίσθωσης έως 31/12/2012 με μηνιαίο μίσθωμα 359,74€.

• Ακίνητο  στην  Ιουλίδα  ιδιοκτησίας  Μαρίας  Δαμουλή,  το  οποίο 
χρησιμοποιείται  για τη στέγαση του Τοπικού Συμβουλίου Ιουλίδας και της 
Φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου. Η μίσθωσή του έληξε στις 31/12/2011 
με μηνιαίο μίσθωμα ύψους 280,00€. Προτείνεται  η παράταση της εν λόγω 
μίσθωσης έως 31/12/2012 με μηνιαίο μίσθωμα 280,00€.

Σημειώνεται ότι στα μισθώματα έχει επέλθει από το προηγούμενο έτος μείωση 
20% και  ότι  αυτά παραμένουν σταθερά έως την 30.06.2013 σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 46713/04.11.2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ («Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που 
στεγάζουν υπηρεσίες ΟΤΑ»).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανανέωση των μισθωτηρίων 
συμβολαίων  και  να  εξουσιοδοτήσει  τον  κ.  Δήμαρχο  για  την  υπογραφή  των 
ανανεωτηρίων συμβολαίων μίσθωσης.

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),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανανέωση των ανωτέρω μισθωτηρίων συμβολαίων έως την 31/12/2012 
και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα  για  την  υπογραφή  των 
ανανεωτήριων συμβολαίων μίσθωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 43/2012
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Θέμα 5ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων διαφημιστικών προθηκών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την 
παράγ. (ζ)  του άρθρου 72 του Ν 3825/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 Τεύχος Α) μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων  της  οικονομικής  επιτροπής  είναι  η  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο  για  την  επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών.  Ο  Δήμος  Κέας 
εκμισθώνει  διαφημιστικές  προθήκες  που  έχει  στη  διάθεσή  του  σε  διάφορες 
τοποθεσίες  του νησιού,  ενώ με την υπ’ αριθμ.  108/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  είχαν  καθοριστεί  οι  τιμές  μίσθωσης  &  χρήσης  των  διαφημιστικών 
προθηκών ως εξής:

• Κορησσία Β. (Στάση Διασταύρωσης μεγάλη) 70€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Γ. (Στάση Διασταύρωσης μικρή) 50€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Δ. (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Α. (Στάση παραλίας) 70€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Β (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια)50€ η ετήσια ανανέωση
• Βουρκάρι (Χάρτης επί του λιμανιού) 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς (Διασέλι)  50€ η ετήσια ανανέωση
• Ιουλίδα Α (Ροκομένο)  60€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Β (Πιάτσα)  (Χάρτης επιτοίχιος) 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Γ(Διασταύρωση Αγ. Λουκά)  70€ η ετήσια ανανέωση.
• Ποίσσες 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Πίνακας εκπτώσεων επί των τιμών μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών
• Η δεύτερη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 10% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τρίτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 20% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τέταρτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση επί του αρχικού
• Για κάθε επιπλέον πινακίδα πέραν των τεσσάρων, ανεξαρτήτου περιοχής 30% 

έκπτωση
• Για το 2ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί 

του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.
• Για το 3ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί 

του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.

Ως κίνητρο για την οργανωμένη και καλαίσθητη προβολή των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται  στο  Δήμο  μας,  με  απώτερο  σκοπό  την  ενίσχυση  της 
επιχειρηματικότητά  τους,  η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  υπ’  αριθμ.  29/2012 
απόφασή  της  εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  μείωση  των  ανωτέρω 
μισθωμάτων  κατά  20%,  με  διατήρηση  του  πίνακα  εκπτώσεων,  όπως  αυτός 
παρατίθεται παραπάνω. 

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), την 
υπ’ αριθμ. 108/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ’ αριθμ. 29/2012 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση της Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Τη μείωση των μισθωμάτων διαφημιστικών προθηκών του Δήμου Κέας κατά 20%, 
με  διατήρηση  του  πίνακα  εκπτώσεων,  όπως  αυτός  παρατίθεται  παραπάνω  στην 
παρούσα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 44/2012
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Θέμα 6ο: Ανανέωση συμβάσεων μίσθωσης παραλιών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τον 
Ν-2971/01 ΦΕΚ-285/Α/19-12-01, άρθρο 13, παρ. 3-4: «Είναι δυνατή η παραχώρηση 
της απλής χρήσης αιγιαλού. Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση 
καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να 
υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες 
παραχωρήσεις  για  την  εκμίσθωση  ομπρελών  και  καθισμάτων,  πρέπει  μεταξύ  των 
διάφορων  χώρων  του  αιγιαλού  που  έχουν  παραχωρηθεί  να  υφίσταται  ενδιάμεση 
απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων μήκους. Οι διατάξεις 
του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν  εφαρμόζονται  εάν  πρόκειται  να  παραχωρηθεί 
αιγιαλός  για  να  εκμισθωθούν  καθίσματα  και  ομπρέλες  από  εκείνους  που  έχουν 
γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους.

Είναι  δυνατή  η  παραχώρηση  με  τη  διαδικασία  και  τους  όρους  που 
αναφέρονται στο εδάφ.1 της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.2971/01, χωρίς δημοπρασία, 
της  απλής  χρήσης  αιγιαλού  για  ένα  χρόνο  σε  αυτούς,  που  έχουν  όμορες 
ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής, για τους σκοπούς 
που  αναφέρονται  στο  εδαφ.1  της  παρ.1  του  άρθρου  13  του  Ν.2971/01  προς 
εξυπηρέτηση του κοινού.».

Ο Δήμος Κέας, είχε παραχωρήσει στη ΔΕΑΚ το δικαίωμα διαχείρισης των 
παραλιών με την υπ’ αριθμ. 63/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
-κάνοντας χρήση του δικαιώματος αυτού- προέβαινε σε μισθώσεις παραλιών έως και 
την  13/12/2006,  οπότε  και  το  δικαίωμα  αυτό  επαναχωρήθηκε  στο  Δήμο  Κέας. 
Έκτοτε, με σχετικές αποφάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο, προβαίνει σε μίσθωση 
παραλιών της Κέας για την απλή χρήση τους, ενώ κατά την όποια μίσθωση τηρείται ο 
κανονισμός μίσθωσης παραλιών του Δήμου, όπως αυτός ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
104/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το  τέλος  εκμίσθωσης  των  παραπάνω  περιγραφομένων  εκτάσεων  ορίστηκε 
ετησίως με την 105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το 
χρόνο  χρήσης  και  ανάλογα  με  την  περιοχή  στην  οποία  βρίσκεται  ο 
χρησιμοποιούμενος χώρος. 

Ο  χρόνος  χρήσης  μπορεί  να  παραταθεί  έως  και  τα  έξι  (6)  χρόνια  από  την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, υπό την αίρεση ότι θα υπάρχει σε ισχύ ΚΥΑ για 
την αντίστοιχη παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού 
και παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού.

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  επειδή  οι  συμβάσεις  μίσθωσης  παραλιών  είναι 
ετήσιες προτείνεται:

1. Οι  ήδη παραχωρημένοι  χώροι  να  παρατείνουν  το  δικαίωμα  χρήσης  για  το 
2012,  εάν  αυτό  προβλέπεται  στα  ιδιωτικά  συμφωνητικά  για  μίσθωση 
τμήματος  παραλιών  που  έχουν  υπογράψει  με  το  Δήμο,  και  μόνον  εφόσον 
καταβάλουν  στον  Δήμο  το  προβλεπόμενο  τέλος  κατά  την  υπογραφή  της 
σύμβασης και, εφόσον θα έχουν εξοφλήσει προγενέστερες οφειλές έως την 
ημ/νία αυτή.

2. ο ορισμός τέλους μίσθωσης παραλιών για το 2012 να παραμείνει ο ίδιος, όπως 
ορίσθηκε με την 105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του Ν-2971/01 ΦΕΚ-285/Α/19-12-01, άρθρο 13, τις διατάξεις της παρ.3 του 
άρθρου 49 του Ν.1416/84, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ.11 του άρθρου 
7  του  Ν.2307/95,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  30  και  επομένων  του  Δ/τος  της 
11/12.11.1929  «Περί  Διοικήσεως  Δημοσίων  Κτημάτων»,  την 
υπ’αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/24.4.2004 τ. Β’) και την  υπ’ αριθμό 
1047427/4612/Β0010/3.6.2002,  τις  υπ’  αριθμ.  104  &  105/2007  αποφάσεις  του 
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Οι  ήδη παραχωρημένοι  χώροι  να  παρατείνουν  το  δικαίωμα  χρήσης  για  το 
2012,  εάν  αυτό  προβλέπεται  στα  ιδιωτικά  συμφωνητικά  για  μίσθωση 
τμήματος  παραλιών  που  έχουν  υπογράψει  με  το  Δήμο,  και  μόνον  εφόσον 
καταβάλουν  στον  Δήμο  το  προβλεπόμενο  τέλος  κατά  την  υπογραφή  της 
σύμβασης και, εφόσον θα έχουν εξοφλήσει προγενέστερες οφειλές έως την 
ημ/νία αυτή.

2. Ο ορισμός τέλους  μίσθωσης παραλιών για το 2012 να παραμείνει  ο  ίδιος, 
όπως ορίσθηκε με την 105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 45/2012
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Θέμα 7ο: Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση παραλιών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  λαμβάνοντας 
υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 
τ.Α’) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

2. Τις  διατάξεις  της  παρ.3  του  άρθρου  49  του  Ν.1416/84,  όπως  αυτές 
αντικαταστάθηκαν με την παρ.11 του άρθρου 7 του Ν.2307/95.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12.11.1929 «Περί 
Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

4. Την υπ’αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004  (ΦΕΚ 527/24.4.2004 τ.Β’)  κοινή 
απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  περί  καθορισμού  αρμοδιοτήτων  των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

5. Την  υπ’  αριθμό  1047427/4612/Β0010/3.6.2002  κοινή  απόφαση  των 
Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και 
Οικονομίας και Οικονομικών περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, 
του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού και  παραλίας  στους  Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’αριθ.1062927/5803/Β0010/20.12.2004.

6. Τον  Κανονισμό  Μίσθωσης  Παραλιών  του  Δήμου  Κέας,  όπως  αυτός 
ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 104/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Είναι  δυνατή  η  παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  αιγιαλού.  Αν  παραχωρηθεί  η 
χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση αιγιαλού 
κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Εάν στον 
ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και 
καθισμάτων,  πρέπει  μεταξύ   των  διάφορων  χώρων  του  αιγιαλού  που  έχουν 
παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό 
(100) μέτρων μήκους. Οι 8 διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται, 
εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες 
από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα 
καταστήματά τους (Ν-2971/01 ΦΕΚ-285/Α/19-12-01, άρθρο 13, παρ. 3-4).

Ο  Δήμος  Κέας,  εφ’  όσον  του  παραχωρούνται,  με  την  Απόφαση 
1038460/2439/Β0010/15-4-09 (ΦΕΚ-792/Β/29-4-09), οι αιγιαλοί και οι παραλίες του 
νησιού θα ενοικιάζει στους ιδιώτες για εκμετάλλευση, είτε:
α) Με απευθείας ανάθεση. (Σύμφωνα με τον νόμο 2971/01 άρθρο 13 είναι δυνατή η 
παραχώρηση χωρίς δημοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς 
που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για τον χώρο εμπρός από το κατάστημά 
τους) είτε:
β) Με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για τις παραλίες για τις οποίες 
έχουν  λήξει  τα  ιδιωτικά  συμφωνητικά  μίσθωσης  ή  υπάρχει  εν  γένει  σχετικό 
ενδιαφέρον από υποψήφιους εκμισθωτές που δεν διαθέτουν κατάστημα στην παραλία 
ενδιαφέροντος. 

Επιπλέον, για την παραλία Σπαθί, η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 
42/2012 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή του 
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τέλους εκμίσθωσης της εν λόγω παραλίας, από 5€/τ.μ. (όπως αυτό καθορίστηκε με 
την υπ’ αριθμ. 105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) σε 6€/τ.μ. ετησίως. 

Για τις υπόλοιπες παραλίες εισηγούμαστε τη διατήρηση του τέλους μίσθωσης 
παραλιών για το 2012,  όπως ορίσθηκε  με την  105/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Ως  μέλη  της  Επιτροπής  προφορικής  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  μίσθωσης 
παραλιών προτείνουμε τους δημοτικούς συμβούλους:

• Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εκπρόσωπο πλειοψηφίας
• Στυλιανό Βασιλάκη, εκπρόσωπο πλειοψηφίας
• Στέφανο Βρεττό, εκπρόσωπο μειοψηφίας

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

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 
τ.Α’) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

2. Τις  διατάξεις  της  παρ.3  του  άρθρου  49  του  Ν.1416/84,  όπως  αυτές 
αντικαταστάθηκαν με την παρ.11 του άρθρου 7 του Ν.2307/95.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12.11.1929 «Περί 
Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

4. Την υπ’αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004  (ΦΕΚ 527/24.4.2004 τ.Β’)  κοινή 
απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας 
Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  περί  καθορισμού  αρμοδιοτήτων  των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

5. Την  υπ’  αριθμό  1047427/4612/Β0010/3.6.2002  κοινή  απόφαση  των 
Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και 
Οικονομίας και Οικονομικών περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, 
του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού και  παραλίας  στους  Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’αριθ.1062927/5803/Β0010/20.12.2004.

6. Τον  Κανονισμό  Μίσθωσης  Παραλιών  του  Δήμου  Κέας,  όπως  αυτός 
ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 104/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

7. Την υπ’ αριθμ. 105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζουλός και Βρεττός ψηφίσαν «κατά» σε ό, τι 

αφορά την αύξηση του τέλους μίσθωσης της παραλίας Σπαθί)

1. Την προκήρυξη προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τις παραλίες για 
τις οποίες έχουν λήξει τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ή υπάρχει εν γένει 
σχετικό  ενδιαφέρον  από  υποψήφιους  εκμισθωτές  που  δεν  διαθέτουν 
κατάστημα στην παραλία ενδιαφέροντος, με διατήρηση του τέλους μίσθωσης 
παραλιών  για  το  2012,  όπως  ορίσθηκε  με  την  105/2007  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Την αναπροσαρμογή του τέλους εκμίσθωσης της παραλίας Σπαθί, από 5€/τ.μ. 
(όπως αυτό καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 105/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου) σε 6€/τ.μ. ετησίως.

15



4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Μαρτίου 2012

3. Εγκρίνει  ως  μέλη  της  Επιτροπής  προφορικής  πλειοδοτικής  δημοπρασίας 
μίσθωσης παραλιών τους δημοτικούς συμβούλους:

• Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εκπρόσωπο πλειοψηφίας
• Στυλιανό Βασιλάκη, εκπρόσωπο πλειοψηφίας
• Στέφανο Βρεττό, εκπρόσωπο μειοψηφίας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 46/2012
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Θέμα 8ο: Ίδρυση εθελοντικού Πυροσβεστικού κλιμακίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η οποία 
εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι όπως όλοι γνωρίζουμε, 
τα τελευταία χρόνια οι δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια γνωρίζουν μεγάλη 
έξαρση κάθε χρόνο. Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και τις λοιπές φυσικές 
καταστροφές  από  ακραία  καιρικά  φαινόμενα  που  αυξάνονται  παγκόσμια  και  που 
ευτυχώς μέχρι σήμερα το νησί μας δεν έχει γνωρίσει.

Σημαντικός παράγοντας για την αποτροπή τέτοιων καταστάσεων ή και την 
άμεση  αντιμετώπισή  τους  είναι  και  η  ενημέρωση  των  δημοτών  μας  σε  θέματα 
πυρκαγιών, αντιμετώπισης και πυροπροστασίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι το νησί μας δεν 
διαθέτει Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ήδη  δραστηριοποιούνται  δημότες  μας,  οι  οποίοι  με  περίσσιο  ζήλο 
προστατεύουν το νησί μας από πυρκαγιές κάθε είδους, αλλά και προσφέρουν στους 
συνδημότες μας και στους τουρίστες κάθε βοήθεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
ή κινδύνου, αφιερώνοντας ένα μεγάλο κομμάτι από τον προσωπικό τους χρόνο. Σε 
οποιοδήποτε συμβάν οι πρώτοι που θα κινητοποιηθούν θα είναι οι εθελοντές αυτοί. 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4029/2011 (άρθρο 27 παρ.2) και
2. Την  με  αρ.  πρωτ.  οικ.  Φ.  702.14/8.2.2011  απόφαση  του  Αρχηγού 

Πυροσβεστικού  Σώματος  «Καθορισμός τεχνικών  προδιαγραφών κτηριακών 
εγκαταστάσεων,  πυροσβεστικών  οχημάτων  και  λοιπού  μηχανολογικού, 
πυροσβεστικού και διασωστικού στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές υπηρεσίες»

εισηγούμαστε  να  αιτηθούμε  αρμόδια  την  ίδρυση  Εθελοντικού  Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου, το οποίο και θα στελεχωθεί από δημότες που επιθυμούν να αποκτήσουν 
την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και για το σκοπό αυτό θα εκπαιδευτούν από 
Αξιωματικούς του Π.Σ. 

Σας ενημερώνω ότι ο Δήμος μας έχει  υπό την ιδιοκτησία του σήμερα ένα 
πυροσβεστικό όχημα που μπορεί να διαθέσει για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι Εθελοντές που υπάγονται στο Πυροσβεστικό Σώμα 
είναι  οι  μοναδικοί  επίσημα  αναγνωρισμένοι  και  πιστοποιημένοι,  σύμφωνα  με  τα 
ισχύοντα, εθελοντές στον τομέα της Πυρόσβεσης – Διάσωσης, που μπορούν και είναι 
αρμόδιοι να επεμβαίνουν σε κάθε συμβάν, όπως και οι επαγγελματίες. Περαιτέρω, 
είναι οι μόνοι ασφαλισμένοι σε περίπτωση ατυχήματος και υπάγονται στις διατάξεις 
περί αστικής ευθύνης, όπως ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού 
Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας κι του Λιμενικού Σώματος. 

Μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλει  ο Δήμος 
μας  για  την  προστασία  του  νησιού,  θα  ενισχύσει  το  αίσθημα  προσφοράς  στους 
κατοίκους,  καθώς  και  το  αίσθημα  ασφάλειας,  γιατί  ουσιαστικά  ο  τόπος  μας  θα 
αποκτήσει  μία  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  όμοια  της  επαγγελματικής,  η  οποία  να 
τονίσω ότι θα επέμβει σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και καθόλη τη διάρκεια 
του έτους και θα βρίσκεται υπό την επιχειρησιακή ευθύνη της Π.Υ. και την δική μας 
συνεχή υποστήριξη.

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις σχετικές διατάξεις του Ν. 4029/2011 (άρθρο 27 παρ. 2) και

2. Την  με  αρ.  πρωτ.  οικ.  Φ.  702.14/8.2.2011  απόφαση  του  Αρχηγού 
Πυροσβεστικού  Σώματος  «Καθορισμός τεχνικών  προδιαγραφών κτηριακών 
εγκαταστάσεων,  πυροσβεστικών  οχημάτων  και  λοιπού  μηχανολογικού, 
πυροσβεστικού και διασωστικού στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές υπηρεσίες»
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  ο  Δήμος  Κέας  να  ενεργήσει  αρμόδια  για  την  ίδρυση  Εθελοντικού 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην περιοχή και εξουσιοδοτεί προς τούτο το Δήμαρχο, κ. 
Δεμένεγα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 47/2012

18



4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Μαρτίου 2012

Θέμα  9ο:  Ανανέωση  άδειας  μουσικής  του  καταστήματος  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ, με την επωνυμία “BOTZI CAFÉ” της Χονδρογιάννη Χρυσάνθης, 
στο Βουρκάρι Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την με αρ. 
πρωτ. 5641/29-8-2011 υποβληθείσα αίτηση της Χονδρογιάννη Χρυσάνθης, ζητείται 
από τον Δήμο μας ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1206/18-3-2011 άδειας μουσικής καθώς 
και  παράταση  ωραρίου,  για  το  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ με την επωνυμία BOTZI CAFE, στο Βουρκάρι.

Στην  αίτηση  επισυνάπτονται:  α)  Παράβολο  από  το  ταμείο  του  Δήμου,  και 
β)Υπεύθυνη Δήλωση για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, με το εξής περιεχόμενο «Η 
μουσική  που  χρησιμοποιώ  στο  κατάστημά  μου  ανήκει  αποκλειστικά  και  μόνον  σε  
δημιουργούς  ή  άλλους  δικαιούχους  που  δεν  έχουν  αναθέσει  τη  διαχείριση  του  
περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα  
στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι  επίσης ενήμερος ότι  το να διαθέτω  
τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου  
συνιστά  δημόσια  εκτέλεση  προστατευόμενων  έργων,  για  την  οποία  οφείλονται  
δικαιώματα  στους  σχετικούς  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  ή  άλλους  
δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται  με  
την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμο Κέας να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην  
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο υπ’ αριθμ. 16641/10-5-2011 
έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Με  το  υπ’  αριθμ  940/23-4-2010  έγγραφο  του  Τμήματος  Υγείας  και  Πρόνοιας 
Επαρχείου Κέας της Νομαρχίας Κυκλάδων, μας κοινοποιήθηκε η σύμφωνη γνώμη 
για  τη  χορήγηση  της  άδειας  μουσικής  για  το  κατάστημα  ιδιοκτησίας  της 
Χονδρογιάννη Χρυσάνθης

            Η νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 ορίζει  ότι  η άδεια μουσικής 
εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα

Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κέας, και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου,  μπορεί  να παραταθεί  το ωράριο 
λειτουργίας της 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.

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

1.Α5/3010/14-8-85  Υγειονομική  Διάταξη  περί  μέτρων  προστασίας  της  Δημόσιας 
Υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων  Διασκέδασης  και  λοιπών 
καταστημάτων,
2.Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως 
και λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος,
3.Την Αστυνομική διάταξη 3/1996/Β 15 με την οποία καθορίζονται μέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας,
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4.Το άρθρο 80 του ΚΔΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) και το άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο  59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ 
«Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης»,
5.  Τη  νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011  «Απλούστευση  διαδικασίας  έκδοσης 
άδειας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου»
6.  Το  υπ’  αριθμ.4337/17-2-2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  το 
υπ’αριθμ.17842/20-2-2012 έγγραφο του Ο.Π.Ι.
7.  Την  προηγούμενη  υπ’ αριθμ.  1206/18-3-2011  άδειας  μουσικής  και  παράτασης 
ωραρίου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:

1. την  ανανέωση  της  υπ’  αριθμ.  1206/18-3-2011  άδειας  μουσικής  του 
καταστήματος  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  με  την  επωνυμία  BOTZI 
CAFE, στο Βουρκάρι, ιδιοκτησίας Χονδρογιάννη Χρυσάνθης με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν και για αόριστο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος. 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 48/2012
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Θέμα 10ο: Ανανέωση άδειας μουσικής του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, με την 
επωνυμία “ΆΝΕΜΟΣ CAFE” του Χρήστου Ηλία , στην Κορησσία Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την με αρ. 
πρωτ.  7684/22-12/2011  υποβληθείσα αίτηση του  Χρήστου Ηλία  ζητείται  από τον 
Δήμο μας  ανανέωση της  υπ’  αριθμ.  7624/19-12-2011 άδειας  μουσικής  καθώς και 
παράταση ωραρίου, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με 
την επωνυμία ΆΝΕΜΟΣ CAFE, στην Κορησσία. 

Στην  αίτηση  επισυνάπτονται:  α)  Παράβολο  από  το  ταμείο  του  Δήμου,  και 
β)Υπεύθυνη Δήλωση για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, με το εξής περιεχόμενο «Η 
μουσική  που  χρησιμοποιώ  στο  κατάστημά  μου  ανήκει  αποκλειστικά  και  μόνον  σε  
δημιουργούς  ή  άλλους  δικαιούχους  που  δεν  έχουν  αναθέσει  τη  διαχείριση  του  
περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα  
στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι  επίσης ενήμερος ότι  το να διαθέτω  
τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου  
συνιστά  δημόσια  εκτέλεση  προστατευόμενων  έργων,  για  την  οποία  οφείλονται  
δικαιώματα  στους  σχετικούς  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  ή  άλλους  
δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται  με  
την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμο Κέας να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην  
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο υπ’ αριθμ. 16641/10-5-2011 
έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Με την υπ’ αριθμ. 2121/26-7-2011 έγκριση του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου., μας κοινοποιήθηκε η 
σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση της άδειας μουσικής για το εν λόγω κατάστημα .

            Η νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 ορίζει  ότι  η άδεια μουσικής 
εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα

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.

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

1.Α5/3010/14-8-85  Υγειονομική  Διάταξη  περί  μέτρων  προστασίας  της  Δημόσιας 
Υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων  Διασκέδασης  και  λοιπών 
καταστημάτων,
2.Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως 
και λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος,
3.Την Αστυνομική διάταξη 3/1996/Β 15 με την οποία καθορίζονται μέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας,
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4.Το άρθρο 80 του ΚΔΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) και το άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο  59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ 
«Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης»,
5.  Τη  νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011  «Απλούστευση  διαδικασίας  έκδοσης 
άδειας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου»
6.  Το  υπ’  αριθμ.4337/17-2-2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  το 
υπ’αριθμ.17842/20-2-2012 έγγραφο του Ο.Π.Ι.
7.  Την προηγούμενη υπ’ αριθμ.  7624/19-12-2011 άδειας μουσικής  και  παράτασης 
ωραρίου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1. την  ανανέωση  της  υπ’  αριθμ.  7624/19-12-2011  άδειας  μουσικής  του 

καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με  την  επωνυμία  ΆΝΕΜΟΣ  CAFE,  στην 
Κορησσία, ιδιοκτησίας Ηλία Χρήστου με τους ίδιους όρους που ισχύουν και 
για αόριστο χρονικό διάστημα, και  συγκεκριμένα ίσο με αυτό της νόμιμης 
λειτουργίας του καταστήματος. 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 49/2012
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Θέμα  11ο: Ανανέωση  άδειας  μουσικής  του  καταστήματος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΠΙΤΣΑΡΙΑ, του ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, στις Ποίσσες Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  την  με 
αρ.πρωτ. 6956/17-11-2011 υποβληθείσα αίτηση του Πολίτη Χριστόφορου, ζητείται 
από τον Δήμο μας ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1267/26-5-2011 άδειας μουσικής ,καθώς 
και  παράταση  ωραρίου,  για  το  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, στις Ποίσσες Κέας.

Στην  αίτηση  επισυνάπτονται:  α)  Παράβολο  από  το  ταμείο  του  Δήμου,  και 
β)Υπεύθυνη Δήλωση για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, με το εξής περιεχόμενο «Η 
μουσική  που  χρησιμοποιώ  στο  κατάστημά  μου  ανήκει  αποκλειστικά  και  μόνον  σε  
δημιουργούς  ή  άλλους  δικαιούχους  που  δεν  έχουν  αναθέσει  τη  διαχείριση  του  
περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα  
στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι  επίσης ενήμερος ότι  το να διαθέτω  
τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου  
συνιστά  δημόσια  εκτέλεση  προστατευόμενων  έργων,  για  την  οποία  οφείλονται  
δικαιώματα  στους  σχετικούς  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  ή  άλλους  
δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται  με  
την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμο Κέας να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην  
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο υπ’αριθμ. 16641/10-5-2011 
έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Με την υπ’ αριθμ 746/9-5-2011 έγκριση του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικού 
ελέγχου της ΠΝΑ, μας κοινοποιήθηκε η σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση της άδειας 
μουσικής για το κατάστημα ιδιοκτησίας του Χριστόφορου Πολίτη..   

            Η νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 ορίζει  ότι  η άδεια μουσικής 
εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα

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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις:

1.Α5/3010/14-8-85  Υγειονομική  Διάταξη  περί  μέτρων  προστασίας  της  Δημόσιας 
Υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων  Διασκέδασης  και  λοιπών 
καταστημάτων,
2.Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως 
και λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος,
3.Την Αστυνομική διάταξη 3/1996/Β 15 με την οποία καθορίζονται μέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας,
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4.Το άρθρο 80 του ΚΔΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) και το άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο  59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ 
«Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης»,
5.  Τη  νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011  «Απλούστευση  διαδικασίας  έκδοσης 
άδειας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου»
6.  Το  υπ’  αριθμ.4337/17-2-2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  το 
υπ’αριθμ.17842/20-2-2012 έγγραφο του Ο.Π.Ι.
7.  Την  προηγούμενη  υπ’ αριθμ.  1267/26-5-2011  άδειας  μουσικής  και  παράτασης 
ωραρίου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1. την  ανανέωση  της  υπ’  αριθμ.  1267/26-5-2011  άδειας  μουσικής  του 

καταστήματος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΠΙΤΣΑΡΙΑ,  στις  Ποίσσες  Κέας,  ιδιοκτησίας 
Πολίτη  Χριστόφορου,  με  τους  ίδιους  όρους  που  ισχύουν  και  για  αόριστο 
χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα ίσο με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του 
καταστήματος. 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 50/2012
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Θέμα 12ο: Ανανέωση άδειας μουσικής του καταστήματος ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ  ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ , ιδιοκτησίας «ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ», με την επωνυμία ALL 
AROUND VINILLIO στο Βουρκάρι Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Με την με αρ. 
πρωτ.  5451/18-8-2011  υποβληθείσα  αίτηση της  εταιρείας  «ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ & 
ΣΙΑ ΟΕ»,  ζητείται  από  τον  Δήμο  μας  ανανέωση  της  υπ’  αριθμ.  1204/18-3-2011 
άδειας  μουσικής  καθώς  και  παράταση  ωραρίου,  για  το  κατάστημα  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ   ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  με  την  επωνυμία  ALL AROUND 
VINILLIO, στο Βουρκάρι.

Στην  αίτηση  επισυνάπτονται:  α)  Παράβολο  από  το  ταμείο  του  Δήμου,  και 
β)Υπεύθυνη Δήλωση για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, με το εξής περιεχόμενο «Η 
μουσική  που  χρησιμοποιώ  στο  κατάστημά  μου  ανήκει  αποκλειστικά  και  μόνον  σε  
δημιουργούς  ή  άλλους  δικαιούχους  που  δεν  έχουν  αναθέσει  τη  διαχείριση  του  
περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα  
στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι  επίσης ενήμερος ότι  το να διαθέτω  
τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου  
συνιστά  δημόσια  εκτέλεση  προστατευόμενων  έργων,  για  την  οποία  οφείλονται  
δικαιώματα  στους  σχετικούς  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  ή  άλλους  
δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται  με  
την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμο Κέας να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην  
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο υπ’ αριθμ. 16641/10-5-2011 
έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Με την υπ’ αριθμ 792/31-3-2010 έγκριση της Δ/νσης Υγιεινής, μας κοινοποιήθηκε η 
σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση της άδειας μουσικής για το εν λόγω κατάστημα .

            Η νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 ορίζει  ότι  η άδεια μουσικής 
εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα

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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις:

1.Α5/3010/14-8-85  Υγειονομική  Διάταξη  περί  μέτρων  προστασίας  της  Δημόσιας 
Υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων  Διασκέδασης  και  λοιπών 
καταστημάτων,
2.Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως 
και λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος,
3.Την Αστυνομική διάταξη 3/1996/Β 15 με την οποία καθορίζονται μέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας,
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4.Το άρθρο 80 του ΚΔΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) και το άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο  59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ 
«Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης»,
5.  Τη  νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011  «Απλούστευση  διαδικασίας  έκδοσης 
άδειας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου»
6.  Το  υπ’  αριθμ.4337/17-2-2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  το 
υπ’αριθμ.17842/20-2-2012 έγγραφο του Ο.Π.Ι.
7.  Την  προηγούμενη  υπ’ αριθμ.  1204/18-3-2011  άδειας  μουσικής  και  παράτασης 
ωραρίου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1. την  ανανέωση  της  υπ’  αριθμ.  1204/18-3-2011  άδειας  μουσικής  του 

καταστήματος  ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ   ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  με  την  επωνυμία  ALL 
AROUND VINILLIO,  στο  Βουρκάρι,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ»  με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για αόριστο 
χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα ίσο με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του 
καταστήματος. 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 51/2012
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Θέμα  13ο:  Ανανέωση  άδειας  μουσικής  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, με την επωνυμία “ΕΝ ΛΕΥΚΩ” της Ποδογύρου Άννας, στην 
Ιουλίδα Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με  την με αρ. 
πρωτ. 6413/5-10-2011 υποβληθείσα αίτηση της Ποδογύρου Άννας, ζητείται από τον 
Δήμο  μας  ανανέωση  της  υπ’  αριθμ.  1208/18-3-2011  άδειας  μουσικής καθώς  και 
παράταση  ωραρίου,  για  το  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία ΕΝ ΛΕΥΚΩ, στην Ιουλίδα.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα υπό του νόμου οριζόμενα: α) Άδεια ΑΕΠΙ για 
τη δημόσια εκτέλεση μουσικής με ισχύ από 1/2/2012-31/10/2012  και β) παράβολο 
από το ταμείο του Δήμου.

Με το υπ’ αριθμ. 7261,5948-1-12-2000 έγγραφο του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας 
Επαρχείου Κέας της Νομαρχίας Κυκλάδων, μας κοινοποιήθηκε η σύμφωνη γνώμη 
για τη χορήγηση της άδειας μουσικής για το εν λόγω κατάστημα . 

            Η νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 ορίζει  ότι  η άδεια μουσικής 
εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα

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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις:

1.Α5/3010/14-8-85  Υγειονομική  Διάταξη  περί  μέτρων  προστασίας  της  Δημόσιας 
Υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων  Διασκέδασης  και  λοιπών 
καταστημάτων,
2.Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως 
και λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος,
3.Την Αστυνομική διάταξη 3/1996/Β 15 με την οποία καθορίζονται μέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας,
4.Το άρθρο 80 του ΚΔΚ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) και το άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο  59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ 
«Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης»,
5.  Τη  νέα ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011  «Απλούστευση  διαδικασίας  έκδοσης 
άδειας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου»
6.  Το  υπ’  αριθμ.4337/17-2-2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  το 
υπ’αριθμ.17842/20-2-2012 έγγραφο του Ο.Π.Ι.
7.  Την  προηγούμενη  υπ’ αριθμ.  1208/18-3-2011  άδειας  μουσικής,  και  παράτασης 
ωραρίου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1. την  ανανέωση  της  υπ’  αριθμ.  1208/18-3-2011  άδειας  μουσικής  του 

καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με  την  επωνυμία  ΕΝ 
ΛΕΥΚΩ,  στην  Ιουλίδα,  ιδιοκτησίας  της  Ποδογύρου  Άννας με  τους  ίδιους 
όρους που ισχύουν και για αόριστο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος. 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 52/2012
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Θέμα 14ο: Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, 
ο οποίος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κατά τη 
σύνταξη  καταλόγων  τελών  οστεφυλακίου,  ετών  2006,2007,2008,2009,2010,2011 
διαπιστώθηκαν  από το τμήμα Εσόδων λανθασμένες  χρεώσεις  των εν λόγω τελών 
στην παρακάτω περίπτωση:

Μπουλούμπαση  Στυλιανή   του  Γεωργίου,  κωδικός  οφειλέτη  11360,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 38,00€, από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών οστεοφυλακίου ,ετών 
2006-2007  με  αριθμό  βεβαίωσης  6/3-4-2007,έτους  2008  με  αριθμό  βεβαίωσης 
1013/5-11-2008,έτους  2009  με  αριθμό  βεβαίωσης  28/20-11-2009,  έτους  2010  με 
αριθμό βεβαίωσης 30/10-11-2010, και για το έτος 2011 με αριθμό βεβαίωσης 39/27-
12-2011, διότι χρεώθηκε λανθασμένα για το εν λόγω τέλος  από την υπηρεσία, ενώ 
ουδέποτε είχε ζητήσει την παραχώρηση οστεοφυλακίου έτσι ώστε να γίνει χρήση του 
για την μεταφορά οστών των οικείων της, τα οποία έμειναν τελικώς στο κοιμητήριο 
του Πειραιά όπου και διαμένει.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  διαγραφή  τέλους  οστεοφυλακίου   ύψους  38,00€  της  Μπουλούμπαση 
Στυλιανή  του Γεωργίου (κωδικός οφειλέτη 11360), λόγω λανθασμένης βεβαίωσης 
του ανωτέρω ποσού. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2012 
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Θέμα 15ο:  Χορήγηση προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ιδιοκτησίας Παούρη Δημήτριου στη θέση Ιουλίδα Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία εισηγούμενη το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με 
την  εγκύκλιο  59  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος  “Καλλικράτης”»  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  «Οι  
αρμοδιότητες  που  ρητά  απονέμονται  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής»  είναι:  Ι)  Η  
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο  
του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου[…] Σε Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων  
κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωή,  
τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο  
που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας» (άρθρο 65 § 1 &3 Ν. 3852/2010).

Στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων που ψηφίστηκε με τον 
Ν.3463/06 Φ.Ε.Κ. Α’114/2006 ορίζονται τα ακόλουθα:

Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περα-
στικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος 
τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε  είδους  τροφίμων  ή 
ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί 
να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες 
υγειονομικές  διατάξεις  απαιτείται  άδεια,  η  οποία  χορηγείται  από το  δήμαρχο ή τον 
πρόεδρο της  Κοινότητας.  Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχια-
κής  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου,  μετά  από  προέλεγχο  του  σχετικού 
αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, 
την  προστασία  του  φυσικού,  πολιτιστικού  και  αρχιτεκτονικού  περιβάλλοντος,  την 
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών 
και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες 
της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους 
όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων 
δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο 
Δήμο  ή  Κοινότητα,  στην  οποία  δηλώνει  το  είδος  του  καταστήματος  και  τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να 
λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της 
περιοχής καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο, τα υπό των διατάξεων της παραγρ. 
11 του Ν. 2130/1991, του άρθρου 13 του Α.Ν. 2520/1940, της παραγρ. 5 του άρθρου 
3 του Α.Ν. 445/1937 και της υπ'  αριθ. 12172/22.3.2002 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Καθορισμός του ύψους του παραβόλου έκδοσης άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας, 
καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος»  (Φ.Ε.Κ.  Β'  553/2002)  προβλεπόμενα 
παράβολα.

Όπως  ορίζεται  στην  παρ.1  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011  (ΦΕΚ  2496/04.11.2011  τεύχος  Β’)  για  την 
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει  αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για 
εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται 
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το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του 
αντίστοιχου  οικήματος  ή ακινήτου  το είδος  του καταστήματος  και,  επισυνάπτεται 
διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει  να 
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται  από  τις  οικείες  διατάξεις  για  το  κατάστημα  που  επιθυμεί  να 
λειτουργήσει,  τα οποία θα του τα υποδείξει  η αρμόδια υπηρεσία,  προκειμένου να 
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει κατατεθεί αίτηση με αρ. πρωτ. 1234/12-03-2012 
του  Παούρη  Δημήτριου,  συνοδευμένη  από  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  για 
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  στη θέση Ιουλίδα 
Κέας.

Κατόπιν  τούτων  παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  τη  χορήγηση  της 
προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΙΟΥΛΙΣ»  ιδιοκτησίας  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΑΟΥΡΗ στη θέση Ιουλίδα Κέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις  διατάξεις  του  άρθρου  80  του  Ν.3463/06  παρ.2,3,  τον  προέλεγχο  των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος με την υπ’ αρ. πρωτ.  1234/12-03-
2012  αίτησή  του,  το  είδος  του  καταστήματος,  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες,  την 
τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει, η επιχείρηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί  στον  Παούρη  Δημήτριο  προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με το διακριτικό τίτλο «ΙΟΥΛΙΣ», 
στη θέση Ιουλίδα Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 54/2012

Σημείωση γραμματείας: ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Δημήτριος Παούρης, δεν 
                                           συμμετείχε στην εν λόγω απόφαση.
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  16ο:  Ορθή  επανάληψη  υπ’  αριθμ.  33/2012  απόφασης  Δημοτικού 
Συμβουλίου  για  την  αποδοχή της  μελέτης  του  έργου  «Οριοθέτηση  κεντρικού 
ρέματος Ποισσών Δήμου Κέας» 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ δίνει  το  λόγο στο  Δήμαρχο κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 16ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κατά 
την ψήφιση της  εν λόγω απόφασης από το  Δημοτικό Συμβούλιο  διατυπώθηκε  εκ 
παραδρομής  λανθασμένα  η  ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης  του  έργου 
«Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος Ποισσών Δήμου Κέας», καθώς και η αρμόδια προς 
τούτο υπηρεσία. Ως εκ τούτου το κείμενο της απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ.  αριθμ.  33/2010 απόφαση ανάθεσης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο  Κέας  εκπόνησης  μελέτης  στο  τεχνικό  γραφείο  Ερασμίας  Κίτου, 
Τοπογράφου Μηχανικού και την από 09/04/2010  υπογραφείσα σύμβαση εκπόνησης 
της εν λόγω μελέτης,  ανατέθηκε η σύνταξη της μελέτης του έργου  «Οριοθέτηση 
κεντρικού ρέματος Ποισσών Δήμου Κέας» στο τεχνικό γραφείο Ερασμίας Κίτου με 
υψηλή ειδίκευση και  εμπειρία  σε εκπόνηση αντίστοιχων  μελετών,  έναντι  αμοιβής 
10.500,00€, πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν  της  εκπόνησης  της  παραπάνω  μελέτης  και  της  από  20.12.2011 
θεώρησής της από την προϊστάμενη Αρχή Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της 
Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου,  θεωρούμε ότι  αυτή 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.  33/2010 απόφαση ανάθεσης  από το Δημοτικό  Συμβούλιο  Κέας εκπόνησης 
μελέτης στο τεχνικό γραφείο Ερασμίας Κίτου, Τοπογράφου Μηχανικού και την από 
09/04/2010  υπογραφείσα σύμβαση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, καθώς και την 
από 20.12.2011 θεώρησής της από την προϊστάμενη Αρχή Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της  μελέτης  του έργου «Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος Ποισσών 
Δήμου  Κέας» του  τεχνικού  γραφείου  της  κας  Ερασμίας  Κίτου,  Τοπογράφου 
Μηχανικού,  έναντι  αμοιβής   10.500,00€,  πλέον ΦΠΑ, όπως αυτή  θεωρήθηκε  την 
20.12.2011  από  την  προϊστάμενη  Αρχή  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2012
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Θέμα 17ο: Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της β’, γ’ και δ’ εντολής κατανομής 
ΣΑΤΑ 2011, ύψους 250.773,00€. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα 
με  τις  υπ’  αριθμ.  45845/2.11.2011,  51881/13.12.2011  και  53848/27.12.2011 
αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ 
του Δήμου για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ΣΑΤΑ 2011, από τις 
οποίες  προκύπτει  η  χρηματοδότηση  του  Δήμου  μας  με  το  συνολικό  ποσό  των 
250.773,00€.

Σας  ενημερώνουμε  ότι  ο  Δήμος  μας  έχει  λάβει  συνολικά  το  ποσό  των 
250.773,00€  ως  εξής:  α)  2η κατανομή  ποσού  52.217,00€  στις  17/11/2011,  β)  3η 

κατανομή ποσού 91.540,00€ στις 02/01/2012 και γ) 4η κατανομή ποσού 107.016,00€ 
στις 05/01/2012. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η α’ δόση που έχει λάβει ο Δήμος 
μας, ποσού 70.912,00€ έχει γίνει αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 132/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Προτείνουμε,  λοιπόν,  την  κατανομή  ΣΑΤΑ  2011,  συνολικού  ποσού 
321.685,00€  για  κάλυψη  έργων  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων,  καθώς  και  την 
αναμόρφωση της κατανομής αυτής στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 του Δήμου ως 
εξής:

• ΚΑ 15.7336.0008 «Περίφραξη γηπέδου Ιουλίδας», ποσού 23.200,00€
• ΚΑ 25.7131.0002 «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση 

Γιαλούρη», ποσού 31.500,00€
• ΚΑ  70.7311.0001  «Επέκταση  και  εκσυγχρονισμός  δημοτικών  σφαγείων», 

ποσού 260.000,00€
• ΚΑ 25.7135.0001 «Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας με ηλιακό 

φορτιστή», ποσού 6.985,00€

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις  υπ’  αριθμ.  45845/2.11.2011,  51881/13.12.2011  και  53848/27.12.2011 
αποφάσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  η  κατανομή 
πιστώσεων  των  ΚΑΠ  του  Δήμου  για  κάλυψη  έργων  και  επενδυτικών 
δραστηριοτήτων ΣΑΤΑ 2011, καθώς και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή των πιστώσεων της β’, γ’ και δ’ εντολής κατανομής ΣΑΤΑ 
2011, ύψους 250.773,00€, καθώς και την κατανομή ΣΑΤΑ 2011, συνολικού ποσού 
321.685,00€  για  κάλυψη  έργων  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων,  καθώς  και  την 
αναμόρφωση της κατανομής αυτής στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 του Δήμου ως 
εξής:

• ΚΑ 15.7336.0008 «Περίφραξη γηπέδου Ιουλίδας», ποσού 23.200,00€
• ΚΑ 25.7131.0002 «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση 

Γιαλούρη», ποσού 31.500,00€
• ΚΑ  70.7311.0001  «Επέκταση  και  εκσυγχρονισμός  δημοτικών  σφαγείων», 

ποσού 260.000,00€
• ΚΑ 25.7135.0001 «Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας με ηλιακό 

φορτιστή», ποσού 6.985,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 56/2012
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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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