
7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 11ης Ιουνίου 2012

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 11η Ιουνίου 2012.

Σήμερα, την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα. 19:00 συνήλθε το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Πνευματικό  Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  3719/07-06-2012  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  13 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

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

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

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/06/2012

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3719/07-06-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστήματος 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ της εταιρείας 
Α.  &  Δ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.  στο  Βουρκάρι  Κέας  [εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

2. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστήματος 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ της ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ 
στη  θέση  Αγ.  Γεώργιος  Κορησσίας  Κέας  [εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος 
Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

3. Αποδοχή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση 
και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  Νήσου  Κέας  [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμενεγας]

4. Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών για τις εκδηλώσεις μνήμης 
«Λάμπρος  Κατσώνης  2012»  [εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

5. Έγκριση εκμίσθωσης επιπλέον τ.μ. στις παραλίες Ξύλα, Ποίσσες & Σπαθί 
για  ανάπτυξη  ομπρελοκαθισμάτων  [εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

6. Έγκριση απαλλαγής τελών ύδρευσης των δημοτικών κτηρίων Κέας για το 
διάστημα Οκτώβριος 2010 – Απρίλιος 2011 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 
Στυλιανός Βασιλάκης]

7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες  [εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

8. Έγκριση δαπάνης αναπαραγωγής προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού 
(DVD)  της  νήσου  Κέας  [εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

9. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστήματος 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ (ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ), με το διακριτικό τίτλο «PAPA 
DOBLE» της ΜΑΝΑΣΗ  στην Κορησσία Κέας [εισηγήτρια Αντιδήμαρχος 
Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

10. Παράταση  μίσθωσης  ανοιχτού  χώρου  στάθμευσης  αυτοκινήτων  που 
εκμισθώνει  ο  Δήμος  Κέας   [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος,  κ.  Στυλιανός 
Βασιλάκης]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

11. Αποδοχή  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου 
«Αποχέτευση  Δήμου  Κέας»  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Αντώνιος 
Δεμενεγας]

12. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου για συμμετοχή στην Τακτική 
Γενική  Συνέλευσης  των  Μετόχων  2012  της  Αναπτυξιακής  Εταιρείας 
Κυκλάδων Α.Ε. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

 
 

Ανάγνωση εγγράφων
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Θέμα  1ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ της 
εταιρείας Α. & Δ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο Βουρκάρι Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η οποία 
εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την αριθ. 2863/14-5-
2012 αίτησή της εταιρείας Α. & Δ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό 
συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  – 
ΜΠΑΡ-  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ με  αριθ.  άδειας  168/17.01.2012  που  βρίσκεται  στο 
Βουρκάρι 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.

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  της  Αντιδημάρχου  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 αριθ. 2863/14-5-2012 αίτησή της εταιρείας Α. & Δ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.,  με  την  οποία  ζητά  να  της  χορηγηθεί  άδεια  λειτουργίας  μουσικών 
οργάνων για το κατάστημά της

8. Την  από  45422/856/16-5-2012 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος,  στο  κατάστημα  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  –  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  –  ΜΠΑΡ- 
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, ιδιοκτησίας της εταιρείας Α. & Δ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με 
αριθ.  άδειας  168/17.01.2012  (Δήμος  Κέας),  που  βρίσκεται  στην  Κορησσία  Κέας, 
ιδιοκτησίας της ιδίας εταιρείας.
 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: 92/2012
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Θέμα  2ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ της ΖΟΥΛΟΥ 
ΦΑΝΗΣ στη θέση Αγ. Γεώργιος Κορησσίας Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η οποία 
εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την αριθ. 3169/24-5-
2012 αίτησή της  ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η 
χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με  στερεοφωνικό  συγκρότημα  χαμηλής 
ισχύος,  στο  κατάστημα  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με  αριθ. 
άδειας  2001/27-7-2010  (Δ/νσης  Τουρισμού  Κυκλάδων),  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.

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  της  Αντιδημάρχου  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 ΥΠ’ αριθ. 3169/24-5-2012 αίτησή της  ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ με την οποία 

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

8. Την  από  49060/910/28-5-2012 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος,  στο  κατάστημα  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, 
ιδιοκτησίας ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ με αριθ. άδειας 2001/27-7-2010 (Δ/νσης Τουρισμού 
Κυκλάδων), που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της ιδίας εταιρείας.
 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 
υπηρεσία  μας,  πριν τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα  έγγραφη 
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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: 93/2012

Σημ. Γραμματείας: Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του εν λόγω θέματος, ο δημοτικός 
σύμβουλος, κ. Μαρούλης Φίλιππος, αποχώρησε από την αίθουσα, λόγω συγγένειας α’ 
βαθμού με την αιτούσα. 
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Θέμα  3ο:  Αποδοχή  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου 
«Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Νήσου Κέας

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 427/2010 απόφαση ανάθεσης από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Κέας εκπόνησης 
Μ.Π.Ε.  στη  Γεωλόγο  –  Περιβαλλοντολόγο,  κα  Ευγενία  Λαγκαδινού  και  την  υπ’ 
αριθμ.  5686/30.11.2010  υπογραφείσα  σύμβαση εκπόνησης  της  εν  λόγω μελέτης, 
ανατέθηκε  η  σύνταξη  της  Μ.Π.Ε.  του  έργου   «Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου 
ύδρευσης  Ιουλίδας  Νήσου Κέας» στη  Γεωλόγο  –  Περιβαλλοντολόγο,  κα  Ευγενία 
Λαγκαδινού με  υψηλή ειδίκευση και  εμπειρία  σε εκπόνηση αντίστοιχων μελετών, 
έναντι αμοιβής  6.800,00€, πλέον ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ΜΠΕ αφορά 
στις γεωτρήσεις στη θέση Μυλοπόταμος.

Κατόπιν  της  εκπόνησης  της  παραπάνω  μελέτης  και  της  από  28/07/2011 
θεώρησής της από την προϊστάμενη Αρχή Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της 
Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου,  καθώς και  της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων 
από  τη  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Αιγαίου  (υπ’  αριθμ.  πρωτ.  21910/4454/23.05.2012 απόφαση έγκρισης), 
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 η μελετήτρια.

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  427/2010 απόφαση ανάθεσης  από τη  Δημαρχιακή  Επιτροπή Κέας  εκπόνησης 
Μ.Π.Ε.  στη  Γεωλόγο  –  Περιβαλλοντολόγο,  κα  Ευγενία  Λαγκαδινού  και  την  υπ’ 
αριθμ.  5686/30.11.2010  υπογραφείσα  σύμβαση εκπόνησης  της  εν  λόγω μελέτης, 
ανατέθηκε  η  σύνταξη  της  Μ.Π.Ε.  του  έργου   «Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου 
ύδρευσης  Ιουλίδας  Νήσου  Κέας»,  την  από  28/07/2011   θεώρησής  της  από  την 
προϊστάμενη  Αρχή  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  της  Περιφέρειας  Νοτίου 
Αιγαίου,  καθώς  και  την  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων  από  τη  Δ/νση 
Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου 
(υπ’ αριθμ. πρωτ. 21910/4454/23.05.2012 απόφαση έγκρισης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  αποδοχή  της  Μ.Π.Ε.  του  έργου  «Βελτίωση  και  επέκταση 
δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Νήσου Κέας» στη Γεωλόγο – Περιβαλλοντολόγο, κα 
Ευγενία Λαγκαδινού έναντι αμοιβής  6.800,00€, πλέον ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι η εν 
λόγω ΜΠΕ αφορά στις γεωτρήσεις στη θέση Μυλοπόταμος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 94/2012

Σημ.  Γραμματείας:  Κατά  τη  συζήτηση  του  εν  λόγω θέματος  προσήλθαν  και 
συμμετείχαν στην ψηφοφορία οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ.κ. Λέπουρας Στυλιανός 
και Παούρης Δημήτριος
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Θέμα 4ο: Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών για τις εκδηλώσεις μνήμης 
«Λάμπρος Κατσώνης 2012» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από συζήτηση με τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει ότι και φέτος θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις 
μνήμης  προς  τιμή  του  Λάμπρου  Κατσώνη.  Για  το  λόγο  αυτό,  εισηγούμαστε  τη 
διάθεση πίστωσης ύψους έως 2.500,00€ από τον Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων 
και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κέας. 

Η οριστικοποίηση της ημερομηνίας  διεξαγωγής και  το ακριβές  πρόγραμμα 
των  εκδηλώσεων  θα  επεξεργαστεί  από  την  Επιτροπή  Τουριστικής  Προβολής  του 
Δήμου Κέας,  με  την πρόθεση συμμετοχής  τόσο τοπικών φορέων,  όσο και  άλλων 
σχετικών εκτός Κέας. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους έως 2.500,00€ από τον Κ.Α. 00.6443 
«Δαπάνες  δεξιώσεων  και  εθνικών  ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού έτους 
2012  του  Δήμου  Κέας  για  τις  δράσεις  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  «Λάμπρος 
Κατσώνης 2012»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2012

10



7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 11ης Ιουνίου 2012

Θέμα 5ο: Έγκριση εκμίσθωσης επιπλέον τ.μ. στις παραλίες Ξύλα,  Ποίσσες & 
Σπαθί για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι οι  κάτωθι 
πολίτες ζητούν με αίτημά τους την εκμίσθωση  επιπλέον τετραγωνικών σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 105/2007 απόφαση του Δ.Σ- για τις παραλίες των Ξύλων των Ποισσών 
και του Σπαθιού και συγκεκριμένα:

1)  Στις  6/6/2012  κατατέθηκε  στο  Δήμο  η  με  αρ.  Πρωτ.3716/2012  αίτηση του  κ. 
Κοζαδίνου  Συμεών,  ο  οποίος  σε  συνέχεια  του  από  14/5/2012  ιδιωτικού 
συμφωνητικού,  μίσθωσης τμήματος  αιγιαλού επιφανείας  150,00 τ.μ  στην παραλία 
των  Ποισσών,  αιτείται  την  εκμίσθωση  επιπλέον  50  τ.μ,  προκειμένου  ο  μέγιστος 
αριθμός  ανάπτυξης  σετ  ομπρελών  και  ξαπλωστρών  να  καλύπτει  το  σύνολο  των 
τετραγωνικών που εκμισθώνει  διαμορφώνοντας έτσι τον αριθμό των σετ σε 33 από 
37 όπως αρχικά είχε οριστεί με το συμφωνητικό μίσθωσης παραλιών της 14/5/2012. 
Κατόπιν αυτού να γίνει ορθή επανάληψη του αρχικού συμφωνητικού ως προς τον 
αριθμό των σετ ομπρελών και ξαπλωστρών. 
 
2) Στις  6/6/2012 κατατέθηκε στο Δήμο η με αρ. Πρωτ. 3717/2012 αίτηση του κ. 
Δαλαρέτου  Πέτρου,  ο  οποίος  σε  συνέχεια  του  από  14/5/2012  ιδιωτικού 
συμφωνητικού,  μίσθωσης τμήματος  αιγιαλού επιφανείας  150,00 τ.μ  στην παραλία 
των Ξύλων αιτείται την εκμίσθωση επιπλέον 50 τ.μ προκειμένου ο μέγιστος αριθμός 
ανάπτυξης σετ ομπρελών και ξαπλώστρων να καλύπτει το σύνολο των τετραγωνικών 
που εκμισθώνει, διαμορφώνοντας έτσι τον αριθμό των σετ σε 33 από 35 όπως αρχικά 
είχε οριστεί με το συμφωνητικό μίσθωσης παραλιών της 14/5/2012. Κατόπιν αυτού 
να γίνει ορθή επανάληψη του αρχικού συμφωνητικού ως προς τον αριθμό των σετ 
ομπρελών και ξαπλωστρών.

3)  Στις  7/6/2012  κατατέθηκε  στο  Δήμο  η  με  αρ.Πρωτ.3732/2012  αίτηση  του  κ. 
Χατζηαγγελή Νικολάου του Συμεών, ο οποίος αιτείται την εκμίσθωση  επιπλέον 70 
τ.μ σε συνέχεια του από 15/5/2012 συμφωνητικού μίσθωσης τμήματος παραλίας στο 
Σπαθί  Κέας  (επιφανείας  150,00  τ.μ),  προκειμένου  να  τη  χρησιμοποιήσει  για  την 
ανάπτυξη σετ ομπρελών και ξαπλωστρών, ώστε να καλύψει μεγαλύτερη ζήτηση κατά 
τις ημέρες αιχμής.

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.  105/2007 απόφαση του Δ.Σ, τον Κανονισμό μίσθωσης παραλιών και 
την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκμίσθωση  επιπλέον τετραγωνικών στους κάτωθι αιτούμενους:
1. Εκμίσθωση  επιπλέον  50  τ.μ  στην  παραλία  των  Ποισσών  στον  Κοζαδίνο 

Συμεών
2. Εκμίσθωση επιπλέον 50 τ.μ στην παραλία των Ξύλων στον Δαλαρέτο Πέτρο
3. Εκμίσθωση επιπλέον 50 τ.μ στην παραλία του Σπαθιού στον Χατζηαγγελή 

Νικόλαο
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 96/2012
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Θέμα 6ο: Έγκριση απαλλαγής τελών ύδρευσης των δημοτικών κτηρίων Κέας για 
το διάστημα Οκτώβριος 2010 – Απρίλιος 2011

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Βασιλάκη, ο οποίος 
εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  την 
υπ’αριθμ.85/2010 απόφαση του Δ.Σ απαλλάσσονται της χρέωσης τελών ύδρευσης –
αποχέτευσης τα κάτωθι δημόσια κτίρια του Δήμου Κέας:
1). Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889.
2). Δημοτικό Ξενοδοχείο «Η Τζιά μας» με αριθμό υδρομέτρου 59385.
3). Βιολογικός στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287.
4). Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337.
5). Κηπάριο νησίδας στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13332.
6). Δημοτική αγορά στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό υδρομέτρου 25940.
7). Κ.Ε.Π Δήμου Κέας στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη Αγγελικής 
     (κωδ,οφειλέτη 13277) με αριθμό υδρομέτρου 25921.
8).Μουσικό  Σχολείο  Δήμου  Κέας,  ιδιοκτησίας  Δαμουλή  Ιωάννη  (κωδ.  οφειλέτη 
11054) με αριθμό υδρομέτρου 3107022.

Έτσι  για  το  διάστημα  από   Οκτώβριος  2010  έως  Απρίλιος  2011  του 
βεβαιωτικού καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ. 954/2-3-2012 και αριθμό 
βεβαίωσης 8/2-3-2012, πρέπει να γίνει διαγραφή των κάτωθι οφειλών:
1). Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889, να γίνει διαγραφή 
ποσού 20,43€.
2).  Δημοτικό  Ξενοδοχείο  «Η  Τζιά  μας»  με  αριθμό  υδρομέτρου  59385,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 44,67€.
3). Βιολογικός στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287, να γίνει διαγραφή 
ποσού 14,81€.
4). Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337, να γίνει 
διαγραφή ποσού 10,23€
5).  Κηπάριο  νησίδας  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  13332,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 12,85€
6).  Δημοτική  αγορά  στην  Ιουλίδα  Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  25940,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 24,75€
7).  Κ.Ε.Π  Δήμου  Κέας  στην  Ιουλίδα  Κέας,  ιδιοκτησίας  Μαυρομμάτη  Αγγελικής 
(κωδ,οφειλέτη  13277)  με  αριθμό  υδρομέτρου  25921,  να  γίνει  διαγραφή  ποσού 
20,39€.
8).  Μουσικό  Σχολείο  Δήμου  Κέας,  ιδιοκτησίας  Δαμουλή  Ιωάννη  (κωδ.  οφειλέτη 
11054) με αριθμό υδρομέτρου 3107022, να γίνει διαγραφή ποσού 19,30€.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτησης  και  αφού  έλαβε 
υπόψη  την  υπ’  αριθμ.  85/2010  απόφασή  του,  τον  βεβαιωτικό  κατάλογο  τελών 
ύδρευσης της αρμόδιας υπηρεσίας και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη διαγραφή των κάτωθι  οφειλών των δημοτικών κτηρίων για το 
διάστημα Οκτώβριος 2010 έως Απρίλιος 2011:

1). Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889, να γίνει διαγραφή 
ποσού 20,43€.
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2).  Δημοτικό  Ξενοδοχείο  «  Η  Τζιά  μας»  με  αριθμό  υδρομέτρου  59385,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 44,67€.
3). Βιολογικός στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287, να γίνει διαγραφή 
ποσού 14,81€.
4). Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337, να γίνει 
διαγραφή ποσού 10,23€
5).  Κηπάριο  νησίδας  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  13332,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 12,85€
6).  Δημοτική  αγορά  στην  Ιουλίδα  Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  25940,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 24,75€
7).  Κ.Ε.Π  Δήμου  Κέας  στην  Ιουλίδα  Κέας,  ιδιοκτησίας  Μαυρομμάτη  Αγγελικής 
(κωδ,οφειλέτη  13277)  με  αριθμό  υδρομέτρου  25921,  να  γίνει  διαγραφή  ποσού 
20,39€.
8).  Μουσικό  Σχολείο  Δήμου  Κέας,  ιδιοκτησίας  Δαμουλή  Ιωάννη  (κωδ.  οφειλέτη 
11054) με αριθμό υδρομέτρου 3107022, να γίνει διαγραφή ποσού 19,30€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 97/2012
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Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στον Αντιδήμαρχο,  κ.  Βασιλάκη,  ο οποίος 
εισηγούμενος  το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  οι  κάτωθι  πολίτες 
ζητούν επιστροφή χρημάτων και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την 
λήψη  απόφασης  για  επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  που 
διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο της υπηρεσίας.

1. Tona Thomaida (κωδικός  οφειλέτη  13652),  να  επιστραφεί  το  ποσό  των 
100,00€, για παράβολο πολιτογράφησης το οποίο κατέβαλε στο ταμείο του 
Δήμου  Κέας  με  το  υπ’αριθμ.1532/14-5-2012  διπλότυπο  είσπραξης.  Το 
παράβολο  έπρεπε  να  είχε  καταβληθεί  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ  και  όχι  στην 
ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Έτσι σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 8104/23-5-
2012  έγγραφο  του  τμήματος  αστικής  κατάστασης,  μετανάστευσης  και 
κοινωνικής  ένταξης  Κυκλάδων  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου 
ζητείται η επιστροφή του παραβόλου.

2. Παπαδόπουλος  Νικόλαος  (κωδικός  οφειλέτη  13245),  να  επιστραφεί  το 
ποσό των 591,50€ που αφορά το σύνολο  των κρατήσεων για το υπ’ άριθμ. 14 
χρηματικό ένταλμα, πληρωμής της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου Δίκτυο Ύδρευσης περιοχής Ποισσών-Κούνδουρου-Κάτω Μεριάς 
νήσου Κέας. Ο δικαιούχος πριν την έκδοση του χρηματικού εντάλματος είχε 
ήδη  εξοφλήσει  το  σύνολο  των  κρατήσεων  που  αντιστοιχούσαν  στην 
συγκεκριμένη δαπάνη (συνολικής αξίας 5.596,50€) και κατά την έκδοση του 
χρηματικού  εντάλματος  αυτές  κρατήθηκαν  ξανά.  Συνεπώς  ζητείται  η 
επιστροφή του εν λόγω ποσού.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτησης  και  αφού  έλαβε 
υπόψη τον  έλεγχο  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου και  την  εισήγηση του 
Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους κάτωθι 
πολίτες:

1. Tona Thomaida (κωδικός οφειλέτη 13652): ποσό 100,00€
2. Παπαδόπουλος Νικόλαος (κωδικός οφειλέτη 13245): ποσό 591,50€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 98/2012
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Θέμα  8ο:  Έγκριση  δαπάνης  αναπαραγωγής  προωθητικού  οπτικοακουστικού 
υλικού (DVD) της νήσου Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η οποία 
εισηγούμενη  το  8ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  την  υπ’  αριθμ. 
66/2012 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη 
δημιουργίας προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού (DVD) της νήσου Κέας, που θα 
διανεμηθεί σε τουριστικές εκθέσεις και στο Τουριστικό γραφείο της Κέας με σκοπό 
την προώθηση της παράδοσης, της ιστορίας, του φυσικού πλούτου και εν γένει του 
τουρισμού του νησιού. 

Για  το  λόγο  αυτό,  έχει  εγγραφεί  στον  Κ.Α.  00.6434.0002  «Έντυπα 
τουριστικής προβολής» του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κέας, πίστωση 
ύψους 1.246,00€, ποσό το οποίο εισηγούμαστε να διατεθεί για την αναπαραγωγή του 
ανωτέρω υλικού (DVD). 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτησης  και  αφού  έλαβε 
υπόψη την υπ’ αριθμ. 66/2012 απόφασή του και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 1.246,00€ από τον Κ.Α. 00.6434.0002 
«Έντυπα τουριστικής προβολής» του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κέας 
για  την  αναπαραγωγή  προωθητικού  οπτικοακουστικού  υλικού  (DVD)  του  Δήμου 
Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 99/2012
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Θέμα  9ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ (ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ), με το διακριτικό τίτλο 
«PAPA DOBLE» της ΜΑΝΑΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ στην Κορησσία 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 αριθ. 
3555/31-5-2012 αίτησή της εταιρείας ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. μαζί 
με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με 
στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ 
(ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ) με αριθ. άδειας 1737/25-5-2012 (Δ/νσης Τουρισμού Κυκλάδων), 
που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της ιδίας εταιρείας.

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  της  Αντιδημάρχου  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 με αριθμό 3555/31-5-2012 αίτησή της εταιρείας ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΑΣΗ 

ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  με  την  οποία  ζητά  να  της  χορηγηθεί  άδεια  λειτουργίας 
μουσικών οργάνων για το κατάστημά της

8. Την  από  51820/940/7-6-2012 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος,  στο κατάστημα  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ (ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ),  ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθ. άδειας 1737/25-5-2012 
(Δ/νσης Τουρισμού Κυκλάδων), που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της 
ιδίας εταιρείας.
 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: 100/2012
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Θέμα 10: Παράταση μίσθωσης ανοιχτού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων που 
εκμισθώνει ο Δήμος Κέας  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Βασιλάκη, ο οποίος 
εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  ο  Δήμος  Κέας 
εκμισθώνει ανοιχτό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Νικολάου Παούρη 
του Ιωάννου και Απόστολου Παούρη του Νικολάου στη θέση Κορησσία. Η μίσθωσή 
του έληξε  στις  31/5/2012.  Προτείνεται  η παράταση της  εν  λόγω εκμίσθωσης  έως 
31/05/2013 με ετήσιο μίσθωμα 7.762,32€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ποσό το οποίο 
υπολογίζεται με βάση το μίσθωμα που ίσχυε την 01/07/2010 (9.702,96€), μειωμένο 
κατά  20%  βάσει  της  υπ’  αριθμ.  46713/4.11.2011  εγκυκλίου  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την ανανέωση του ανωτέρω 
μισθωτηρίου συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του 
ανανεωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη το από 24/08/2011 ανανεωτήριο συμβόλαιο, την υπ’ αριθμ.  46713/4.11.2011 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανανέωση της εκμίσθωσης από το Δήμο Κέας ανοιχτού χώρου 
στάθμευσης  αυτοκινήτων  ιδιοκτησίας  Νικολάου  Παούρη  του  Ιωάννου  και 
Απόστολου Παούρη του Νικολάου στη θέση Κορησσία έως 31/05/2013 με ετήσιο 
μίσθωμα 7.762,32€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 101/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  11ο:  Αποδοχή  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  & 
Αξιολόγησης του έργου «Αποχέτευση Δήμου Κέας»

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Κέας και την από 05/12/2003 
υπογραφείσα σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το έργο «Αποχέτευση Δήμου Κέας», 
ανατέθηκε η σύνταξη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης 
του εν λόγω έργου  στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» με 
υψηλή  ειδίκευση  και  εμπειρία  σε  εκπόνηση  αντίστοιχων  μελετών,  έναντι 
προεκτιμώμενης αμοιβής  212.300,00€, πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν  της  εκπόνησης  της  παραπάνω  μελέτης  και  της  από  27/09/2010 
θεώρησής της από την προϊστάμενη Αρχή ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
καθώς  και  της  έγκρισης  της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  & 
Αξιολόγησης  από  τη  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  (υπ’  αριθμ.  πρωτ.  22699/4642/28.05.2012 
απόφαση  έγκρισης),  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 δοθεί εντολή στην εταιρεία να προβεί στη εκπόνηση των 
επόμενων απαιτούμενων μελετών για την  ολοκλήρωση της σύμβασης.

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 171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Κέας  και την από 05/12/2003 
υπογραφείσα σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το έργο «Αποχέτευση Δήμου Κέας», 
στο  πλαίσιο  της  οποίας  ανατέθηκε  η  σύνταξη  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης  &  Αξιολόγησης  του  εν  λόγω  έργου   στην  εταιρεία  «ΕΡΑΣΜΟΣ 
Σύμβουλοι  Μηχανικοί  Ε.Π.Ε.»,  την  από  27/09/2010   θεώρησή  της  από  την 
προϊστάμενη Αρχή ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την έγκριση 
της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  &  Αξιολόγησης  από  τη  Δ/νση 
Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου 
(υπ’ αριθμ. πρωτ. 22699/4642/28.05.2012 απόφαση έγκρισης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την αποδοχή της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης & 
Αξιολόγησης  του  έργου  «Αποχέτευση  Δήμου  Κέας» στην  εταιρεία  «ΕΡΑΣΜΟΣ 
Σύμβουλοι  Μηχανικοί  Ε.Π.Ε.»  έναντι  αμοιβής   που  προβλέπεται  στη  σύμβαση 
μεταξύ της εταιρείας με το Δήμο Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2012
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Θέμα  12ο:  Έγκριση  εξόδων  μετακίνησης  Αντιδημάρχου  για  συμμετοχή  στην 
Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων 2012 της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Κυκλάδων Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Βασιλάκη, ο οποίος 
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι την Τρίτη 26 Ιουνίου 
2012 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Κυκλάδων Α.Ε. στην Ερμούπολη Σύρου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας 
για το τρέχον έτος με έντεκα (11) θέματα ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτονται 
στην παρούσα. Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την έγκριση εξόδων μετακίνησης έως 
του ποσού των 250,00€ στην Αντιδήμαρχο Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η 
οποία  θα  εκπροσωπήσει  το  Δήμο Κέας  στη  Γενική  Συνέλευση,  αφού με  την  υπ’ 
αριθμ. 85/2011 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο την έχει ορίσει τακτικό μέλος 
της  Γ.Σ.  της  Εταιρείας  και  εκπρόσωπο  του  Δήμου  Κέας  σε  αυτή.  Η  κα 
Βελισσαροπούλου θα μεταβεί στη Σύρο ακτοπλοϊκώς την 26η Ιουνίου 2012 και θα 
επιστρέψει με το ίδιο μέσο την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012. Το ανωτέρω ποσό, που θα 
καλύψει  έξοδα μετακίνησης,  σίτισης  και  διαμονής θα βαρύνει  τον  Κ.Α.   00.6421 
«Οδοιπορικά,  έξοδα  και  αποζημιώσεις  μετακινούμενων  αιρετών»  του 
προϋπολογισμού 2012 του Δήμου Κέας. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη την υπ’  αριθμ.  85/2011 απόφασή του,  την  επισυναπτόμενη στην παρούσα 
πρόσκληση  συνεδρίασης  της  Αναπτυξιακής  Εταιρείας  Κυκλάδων  Α.Ε.  και  την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει έξοδα μετακίνησης έως του ποσού των 250,00€ στην Αντιδήμαρχο 
Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κέας 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. στην 
Ερμούπολη Σύρου την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012. Η κα Βελισσαροπούλου θα μεταβεί 
στη Σύρο ακτοπλοϊκώς την 26η Ιουνίου 2012 και θα επιστρέψει με το ίδιο μέσο την 
Τετάρτη  27  Ιουνίου  2012.  Το  ανωτέρω  ποσό  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.   00.6421 
«Οδοιπορικά,  έξοδα  και  αποζημιώσεις  μετακινούμενων  αιρετών»  του 
προϋπολογισμού 2012 του Δήμου Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 103/2012
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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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