
9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 9ης Ιουλίου 2012

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 9η Ιουλίου 2012.

Σήμερα,  την 9η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και  ώρα. 19:00 συνήλθε το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Πνευματικό  Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  4426/05-07-2012  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών 
βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

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

                                                                           (οι οποίοι δεν προσήλθαν, 
                                                                            αν και   προσκλήθηκαν νόμιμα)

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

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 09/07/2012

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4426/05-07-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του  καταστήματος 
ΤΑΒΕΡΝΑ, με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΝΕΑ ΚΟΡΕΣ», ιδιοκτησίας Πέτρου 
Δαλαρέτου,  στην θέση Βουρκάρι   Κέας [εισηγήτρια Αντιδήμαρχος  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

2. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του  καταστήματος 
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ  ΜΠΑΡ»,  ιδιοκτησίας  Παναγιώτη 
Σταυρόπουλου, στην θέση Βουρκάρι  Κέας [εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου] 

3. Ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 88/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
[εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

4. Αποδοχή  επιχορήγησης  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  δράσεις 
Πυροπροστασίας  και  κατανομή  αυτής  [εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

5. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  Τεχνικού  Προγράμματος  οικονομικού 
έτους  2012  του  Δήμου  Κέας   [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος,  κ  Στυλιανός 
Βασιλάκης]

6. Έγκριση  μελέτης  «Οριοθέτηση  ρέματος  στη  θέση  “ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ”  Ν. 
Κέας», ιδιοκτησίας Βλάχου Χρήστου & Σουζάνας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 
Αντώνιος Δεμένεγας].

7. Έγκριση  υποβολής  τεχνικού  δελτίου  –  πρότασης  ένταξης  του  έργου 
«Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  Δήμου  Κέας»  στο 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2007  - 
2013»  Άξονας  Προτεραιότητας  2:  «Προστασία  και  Διαχείριση  Υδατικών 
Πόρων», Κωδ. θεματικής προτεραιότητας 45: «Διαχείριση και διανομή νερού 
(Πόσιμο νερό) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας].

8. Εξέταση  –  απόφαση  επί  ενστάσεων  πολιτών  για  υπερβολική  κατανάλωση 
χρεώσεων υδρομετρητών [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ Στυλιανός Βασιλάκης]

9. Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Ιουλίδα για την έκθεση εμπορευμάτων 
έμπροσθεν καταστήματος,  κατόπιν  αίτησης  της  κας  Μορφωνιού  Χριστίνας 
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ Στυλιανός Βασιλάκης]
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Θέμα  1ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  ΤΑΒΕΡΝΑΣ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΕΝΝΕΑ  ΚΟΡΕΣ», 
ιδιοκτησίας Πέτρου Δαλαρέτου, στην θέση 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. 4151/21-6-
2012 αίτησή  του  ΠΕΤΡΟΥ  ΔΑΛΑΡΕΤΟΥ μαζί  με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά, 
ζητείται  η  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με  στερεοφωνικό  συγκρότημα 
χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα  ΤΑΒΕΡΝΑ με αριθ. άδειας 411-25/4/2000 (Δήμου 
Κέας), που βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.

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

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

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

Κατόπιν  αυτών  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  εάν  συμφωνούμε  για  την 
χορήγηση  της  άδειας  μουσικής του  καταστήματος  του  αιτούντος  καθώς  και  την 
παράταση ωραρίου.
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  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. 4151/21-6-2012 αίτησή του Πέτρου Δαλαρέτου, με την οποία 

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

8. Την από  59219/1041/25-06-2012 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  ΤΑΒΕΡΝΑ,  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΕΝΝΕΑ  ΚΟΡΕΣ» 
ιδιοκτησίας του  ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΛΑΡΕΤΟΥ, με αριθ.  άδειας 411-25/4/2000 (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 
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: 105/2012
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Θέμα  2ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ  ΜΠΑΡ,  ιδιοκτησίας 
Παναγιώτη Σταυρόπουλου, στην θέση Βουρκάρι  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. 3985/15-6-
2012 αίτησή  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ μαζί  με  τα  σχετικά 
δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό 
συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ 
ΜΠΑΡ με αριθ.  άδειας 409/1.2.2011 (Δήμου Κέας),  που βρίσκεται  στο Βουρκάρι 
Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.

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

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

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

Κατόπιν  αυτών  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  εάν  συμφωνούμε  για  την 
χορήγηση  της  άδειας  μουσικής του  καταστήματος  του  αιτούντος  καθώς  και  την 
παράταση ωραρίου.
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  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.  αριθ.  3985/15-6-2012 αίτησή  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας 
μουσικών οργάνων για το κατάστημά της

8. Την  από  58226/1024/20.06.2012 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  ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ  ΜΠΑΡ,  ιδιοκτησίας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ με  αριθ.  άδειας  409/1.2.2011  (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 
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: 106/2012
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Θέμα  3ο:  Ορθή  επανάληψη  υπ’  αριθμ.  88/2012  απόφασης  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη το  3ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  την υπ’ 
αριθμ. 88/2012 απόφασή του, το Δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα την 
έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών για συνέδρια του Δήμου 
Κέας,  ύψους  1.000,00€,  ποσό το  οποίο  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6433 «Τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων» 
του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για τον εν 
λόγω Κ.Α., το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, πέραν της έγκρισης της δαπάνης, και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.
 Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε εκ νέου την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών για συνέδρια του Δήμου Κέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε 
την εισήγηση της Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  τη  δέσμευση  πίστωσης  για  την  προμήθεια 
αναμνηστικών  ειδών  για  συνέδρια,  ημερίδες  και  εν  γένει  εκδηλώσεις  του  Δήμου 
Κέας,  ύψους  1.000,00€,  ποσό το  οποίο  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6433 «Τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων» 
του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 107/2012
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Θέμα  4ο:  Αποδοχή  επιχορήγησης  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  δράσεις 
Πυροπροστασίας και κατανομή αυτής

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η 
οποία εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ.  20470/15.06.2012 έγγραφό του,  το Υπουργείο  Εσωτερικών κατανέμει  ποσό 
συνολικού  ύψους  18.400.000,00€  στους  Δήμους  και  Συνδέσμους  αυτών  για  την 
κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. 

Ειδικότερα  οι  ΟΤΑ  μπορούν  να  χρηματοδοτήσουν  ενέργειες  όπως:  α) 
καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ, 
β) καθαρισμός - έλεγχος χωματερών, γ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο 
ΟΤΑ Α βαθμού , δ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόροι, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ) 
και ε) λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα).

Μετά  από  κατανομή  της  Γ.Γ.  Πολιτικής  Προστασίας,  ο  Δήμος  Κέας 
επιχορηγείται  με  το  ποσό  των  14.400,00€,  πίστωση  η  οποία  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, τα έργα των οποίων θα 
πρέπει  να  κοινοποιούνται  άμεσα  στις  αρμόδιες  Διευθύνσεις  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την αποδοχή του ποσού των 14.400,00€ και 
την κατανομή του στους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου 
Κέας:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€)
20.6277.0015 Καθαρισμός  Αντιπυρικών 

Ζωνών
4.400,00

70.6233.0001 Μίσθωση μηχ/των για την 
αντιμετώπιση  έκτακτων 
αναγκών  σε  περίπτωση 
πυρκαγιάς

2.000,00

70.6262.0003 Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών κρουνών 
δημοτικών  κτιρίων  και 
οικισμών

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.400,00

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  20470/15.06.2012  έγγραφο  του,  το  Υπουργείου 
Εσωτερικών και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς 
το Δήμο Κέας για δράσεις πυροπροστασίας, ύψους 14.400,00€ ως εξής:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€)
20.6277.0015 Καθαρισμός  Αντιπυρικών 

Ζωνών
4.400,00

70.6233.0001 Μίσθωση μηχ/των για την 
αντιμετώπιση  έκτακτων 
αναγκών  σε  περίπτωση 
πυρκαγιάς

2.000,00
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70.6262.0003 Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών κρουνών 
δημοτικών  κτιρίων  και 
οικισμών

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.400,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 108/2012
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Θέμα  5ο:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  Τεχνικού  Προγράμματος 
οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στoν Αντιδήμαρχο, κ. Βασιλάκη, ο οποίος 
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του 
έτους  2012  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις  23/12/2011  και 
αναμορφώθηκε  στις  3/2/2012,  είναι  απαραίτητο  να  αναμορφωθεί  προκειμένου  να 
εντάξουμε στον προϋπολογισμό νέες δαπάνες και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν 
θα  πραγματοποιηθούν.  Για  το  λόγο  αυτό,  είναι  απαραίτητη  η  αναμόρφωσή  του, 
προκειμένου να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.

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

Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Ενίσχυση ΚΑ 0211.0001 «Τόκοι καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς» ποσό 
10.400,00€

2. Δημιουργία ΚΑ 1211.0002 «Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης» ποσό 2.430,00€

3. Ενίσχυση  ΚΑ 1519.0002 «Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και  
τέλους του αρθ. 20 ν. 2539/1997» ποσό 200,00€

4.   Ενίσχυση ΚΑ 2112.0001 «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης» ποσού 
      82.627,25€
5. Ενίσχυση ΚΑ 2211.0001 «Πρόστιμα ΚΟΚ (ΠΟΕ)» ποσού 2.500,00€
6. Μείωση ΚΑ 3212.0001 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης» ποσού 
      22.889,98€
7. Ενίσχυση ΚΑ 3212.0002 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης» ποσού 
      9.211,34€
8. Ενίσχυση ΚΑ 3214.0001 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης» 
      ποσού 7.751,84€
9. Μείωση ΚΑ 0322.0001 «Τέλος ύδρευσης» ποσού 30.000,00€
10. Ενίσχυση ΚΑ 3214.0002 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης»
     ποσού  5.926,80€
11. Ενίσχυση ΚΑ 2119.0009 «Λοιπά έσοδα ΠΟΕ» ποσού 3.000,00€
12. Μείωση ΚΑ 1214.0005 «Επιχορήγηση Πυροπροστασίας», ποσού 3.600,00€

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

1. Ενίσχυση ΚΑ 00.6312.0001 «Λοιποί φόροι» ποσό 2.000,00€
2. Ενίσχυση ΚΑ 00.6434.0002 «Έντυπα τουριστικής προβολής» ποσό 

2.000,00€
3.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6495.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» ποσό 

1.500,00€
4. Ενίσχυση ΚΑ 10.6012, «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό 

1.179,00€
5. Ενίσχυση ΚΑ 10.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό 

600,00€
6. Ενίσχυση ΚΑ 10.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό 

225,00€
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7. Ενίσχυση ΚΑ 10.6115.0002 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών» ποσό 5.000,00 
€

8. Ενίσχυση ΚΑ 20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό 
450,00€

9. Ενίσχυση ΚΑ 20.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» 
ποσό 8.000,00€

10. Ενίσχυση ΚΑ 20.6661.0003 «Λοιπά υλικά» ποσό 2.000,00€
11. Δημιουργία ΚΑ 20.6277.0015 «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών» ποσό 

4.400,00€
12. Ενίσχυση ΚΑ 20.7135 «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 1.000,00€
13. Δημιουργία ΚΑ 20.7413.0011 «Μελέτη ενδιάμεσης φάσης λειτουργίας 

ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά» ποσού 15.000,00€
14. Ενίσχυση ΚΑ 25.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό 

225,00€
15. Ενίσχυση ΚΑ 25.6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή βυτιοφόρων» ποσό 

1.500,00€
16. Ενίσχυση ΚΑ 25.6277.0001 «Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού» ποσό 

2.500,00€
17. Ενίσχυση  ΚΑ 30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης» ποσό 

126,00€
18. Ενίσχυση ΚΑ.30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης» ποσό 

225,00€
19. Δημιουργία  ΚΑ 30.6662.0003 «Υλικά συντήρησης και επισκευής 

τεχνικών έργων» ποσό 5.000,00€
20. Ενίσχυση ΚΑ 30.7135.0001 «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 3.000,00€
21. Δημιουργία ΚΑ 30.7336.0011 «Εργασίες διαμόρφωσης αγροτεμαχίου 

στην θέση Πάουρας Οτζιά» ποσού 12.000,00€
22. Ενίσχυση ΚΑ 70.6277.0002 «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 

φωτισμό, καθαριότητα» ποσού 2.000,00€
23. Δημιουργία ΚΑ 70.6262.0003 «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών 

κρουνών δημοτικών κτιρίων και οικισμών» ποσού 8.000,00€
24. Δημιουργία ΚΑ 70.6233.0001 «Μίσθωση μηχανημάτων για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς» ποσό 
2.000,00€

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 το σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:
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1. Ενίσχυση ΚΑ 0211.0001 «Τόκοι καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς» ποσό 
10.400,00€

2. Δημιουργία ΚΑ 1211.0002 «Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης » ποσό 2.430,00€

3. Ενίσχυση  ΚΑ 1519.0002 «Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και  
τέλους του αρθ. 20ν. 2539/1997» ποσό 200,00€

4.   Ενίσχυση ΚΑ 2112.0001 «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης» ποσού 
      82.627,2 €
5. Ενίσχυση ΚΑ 2211.0001 «Πρόστιμα ΚΟΚ (ΠΟΕ)» ποσού 2.500,00€
6. Μείωση ΚΑ 3212.0001 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης» ποσού 
      22.889,98€
7. Ενίσχυση ΚΑ 3212.0002 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης» ποσού 
      9.211,34€
8. Ενίσχυση ΚΑ 3214.0001 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης» 
      ποσού 7.751,84€
9. Μείωση ΚΑ 0322.0001 «Τέλος ύδρευσης» ποσού 30.000,00€
10. Ενίσχυση ΚΑ 3214.0002 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης»
     ποσού  5.926,80€
11. Ενίσχυση ΚΑ 2119.0009 «Λοιπά έσοδα ΠΟΕ» ποσού 3.000,00€
12. Μείωση ΚΑ 1214.0005 «Επιχορήγηση Πυροπροστασίας», ποσού 3.600,00€

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

1.   Ενίσχυση ΚΑ 00.6312.0001 «Λοιποί φόροι» ποσό 2.000,00€
2. Ενίσχυση ΚΑ 00.6434.0002 «Έντυπα τουριστικής προβολής» ποσό 

2.000,00€
3.   Ενίσχυση ΚΑ 00.6495.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» ποσό
     1.500,00€ 
4.   Ενίσχυση ΚΑ 10.6012, «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό
      1.179,00€
5.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό
      600,00€
6. Ενίσχυση ΚΑ 10.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό
    225,00€
7. Ενίσχυση ΚΑ 10.6115.0002 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών» ποσό 5.000,00€

            8. Ενίσχυση ΚΑ 20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό 450,0€
9. Ενίσχυση ΚΑ 20.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» 
    ποσό 8.000,00€

           10. Ενίσχυση ΚΑ 20.6661.0003 «Λοιπά υλικά» ποσό 2.000,00€
           11. Δημιουργία ΚΑ 20.6277.0015 «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών» ποσό
                 4.400,00€
           12. Ενίσχυση ΚΑ 20.7135 «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 1.000,00€

  13. Δημιουργία ΚΑ 20.7413.0011 «Μελέτη ενδιάμεσης φάσης λειτουργίας
        ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά» ποσού 15.000,00€
  14. Ενίσχυση ΚΑ 25.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» ποσό 
        225,00€
  15. Ενίσχυση ΚΑ 25.6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή βυτιοφόρων» ποσό
         1.500,00€
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          16.  Ενίσχυση ΚΑ 25.6277.0001 «Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού» ποσό 
                 2.500,00€

 17.  Ενίσχυση  ΚΑ 30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης» ποσό
        126,00€
 18. Ενίσχυση ΚΑ.30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης» ποσό 
        225,00€
 19.  Δημιουργία  ΚΑ 30.6662.0003 «Υλικά συντήρησης και επισκευή
        τεχνικών έργων» ποσό 5.000,00€
 20.  Ενίσχυση ΚΑ 30.7135.0001 «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 3.000,00€
 21.  Δημιουργία ΚΑ 30.7336.0011 «Εργασίες διαμόρφωσης αγροτεμαχίου στην 
        θέση Πάουρας Οτζιά» ποσού 12.000,00€
 22.  Ενίσχυση ΚΑ 70.6277.0002 «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 
       φωτισμό, καθαριότητα» ποσού 2.000,00€
 23.  Δημιουργία ΚΑ 70.6262.0003 «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών
        κρουνών δημοτικών κτιρίων και οικισμών» ποσού 8.000,00€
 24. Δημιουργία ΚΑ 70.6233.0001 «Μίσθωση μηχανημάτων για την 
        αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς» ποσό
        2.000,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 109/2012
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Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος στη θέση “ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ” 
Ν. Κέας», ιδιοκτησίας Βλάχου Χρήστου & Σουζάνας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος 
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. 69481/6248/11 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
μας αποστέλλεται ένα (1) πλήρες αντίγραφο της μελέτης ως προς το Τοπογραφικό 
διάγραμμα, την Υδραυλική και Υδρολογική Μελέτη, την Περιβαλλοντική Μελέτη, τη 
Μελέτη  Φωτογραφικής  Τεκμηρίωσης  και  της  οριοθέτησης  υδατορέματος  στην 
περιοχή  «ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ»  του  Δήμου  Κέας,  ιδιοκτησίας  Βλάχου  Χρήστου  & 
Σουζάνας (Ν.  3010/2010),  κατόπιν  αίτησης  για  οριοθέτησή  του,  ελεγμένο  και 
θεωρημένο από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. 

Κατόπιν τούτου ζητείται από το Δημοτικό συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του,  σύμφωνα  με  τον  Ν.3010/25-4-2002,  να  αποφασίσει  σχετικά  με  τη  μελέτη 
οριοθέτησης  του  εν  λόγω  ρέματος,  όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στο  συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κέας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
69481/6248/11  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων Κυκλάδων της  Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτησης  και  αφού  έλαβε 
υπόψη  το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  69481/6248/11  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων 
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τις διατάξεις του Ν. 3010/25.04.2002 
και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της  μελέτης  οριοθέτησης  του  υδατορέματος  στην  περιοχή 
«ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ»  της  νήσου  Κέας,  ιδιοκτησίας  Βλάχου  Χρήστου  &  Σουζάνας, 
όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 110/2012
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Θέμα 7ο:  Έγκριση υποβολής τεχνικού δελτίου – πρότασης  ένταξης του έργου 
«Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  Δήμου  Κέας»  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013» 
Άξονας  Προτεραιότητας  2:  «Προστασία  και  Διαχείριση  Υδατικών  Πόρων», 
Κωδ.  θεματικής  προτεραιότητας  45:  «Διαχείριση  και  διανομή νερού (Πόσιμο 
νερό)

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  η μελέτη που έχει 
συνταχθεί  από το μελετητικό γραφείο  Σ.  & Κ.  Φωτόπουλος και  αφορά στο έργο 
«Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Δήμου Κέας» προβλέπει:

• Κατασκευή  νέας  δεξαμενής  στην  περιοχή  Μυλοπόταμος,  χωρητικότητας 
600m3

• Κατασκευή αντλιοστασίου Ιουλίδας 
• Αντλιοστάσιο γεώτρησης Μυλοποτάμου
• Αντλιοστάσιο περιοχής Αγίων Αποστόλων
• Αντλιοστάσιο περιοχής Ιουλίδας
• Κατασκευή εξωτερικού δικτύου σύνδεσης αντλιοστασίου με δεξαμενή
• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο οικισμό Ιουλίδας

Το  σύνολο  του  προϋπολογισμού  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
2.447.600,00€ 

Με  τον  υπ’  αριθμ.  45  κωδικό  θεματικής  προτεραιότητας  του  Άξονα  2 
«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007 - 2013» δράσεις εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης 
και  συγκεκριμένα  αφορούν  έργα  ύδρευσης,  κατασκευή  και  επέκταση  αγωγών 
εξωτερικών ή/και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, σε αστικά-ημιαστικά κέντρα και 
οικισμούς των νησιών της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ή/και 
αναβάθμισης ταμιευτήρων συλλογής ή/και αποθήκευσης ύδατος,  καθώς και  έργων 
υδρομάστευσης, επεξεργασίας ύδατος, αντλιοστασίων και λοιπών συνοδών έργων.

Το έργο αποτελεί βασική προτεραιότητα για το νησί, καθώς αφορά στον κεντρικό 
οικισμό της Ιουλίδας. Για το λόγο αυτό, και έχοντας λάβει διαχειριστική επάρκεια για 
το εν λόγω έργο, εισηγούμαστε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή 
τεχνικού δελτίου – πρότασης για ένταξη του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου 
ύδρευσης Ιουλίδας Δήμου Κέας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 
Αειφόρος  Ανάπτυξη  2007  -  2013»  Άξονας  Προτεραιότητας  2:  «Προστασία  και 
Διαχείριση Υδατικών Πόρων», Κωδ. θεματικής προτεραιότητας 45: «Διαχείριση και 
διανομή νερού (Πόσιμο νερό)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου,  μετά από 
διαλογική συζήτηση, όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό, και αφού έλαβε 
υπόψη :

1. Το  Ε.Π.  «Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2007  -  2013»,  Άξονα  2 
«Προστασία  και  Διαχείριση  Υδατικών  Πόρων»,  κωδικό  θεματικής 
προτεραιότητας 45: «Διαχείριση και διανομή νερού (Πόσιμο νερό)»

2. Την  πρόκληση 27 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υποβολή  εκ  μέρους  του  Δήμου  Κέας  τεχνικού  δελτίου  – 
πρότασης ένταξης του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας 
Δήμου  Κέας»  στο   Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Περιβάλλον  και  Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007 - 2013» Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων», Κωδ. θεματικής προτεραιότητας 45: «Διαχείριση και διανομή 
νερού

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 111/2012
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Θέμα  8ο:  Εξέταση  –  απόφαση  επί  ενστάσεων  πολιτών  για  υπερβολική 
κατανάλωση χρεώσεων υδρομετρητών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Βασιλάκη, ο οποίος 
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Οι κάτωθι πολίτες με 
αιτήσεις τους ζητούν τον έλεγχο των χρεώσεων τους σε τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 
και για τον λόγο η οικονομική υπηρεσία εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά με 
τις αιτήσεις αυτές:

Δήμος Κέας-Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου κωδικός οφειλέτη 12830, η αντίκλητος κ. 
Πουλάκη  Μαρία  Πρόεδρος  της  Α’  θμιας  Σχολικής  Επιτροπής  με  την  υπ’  άριθμ. 
3921/14-6-2012  αίτησή της ζήτησε τον έλεγχο του  υπ’ αριθμ. 37315 υδρομετρητή 
του  Νηπιαγωγείου  Βουρκαρίου,  το  οποίο  κατά  την  περίοδο  10ος/2010-4ος/2011 
βεβαιωτικού καταλόγου τελών ύδρευσης 954/2-3-2012 με αριθμό βεβαίωσης 8/2-3-
2012,  κατέγραψε  326 κυβικά που αντιστοιχούν  σε  900,76€.  Να σημειωθεί  ότι  ο 
λογαριασμός ύδρευσης δεν παρελήφθη ποτέ και ζητήθηκε αντίγραφο ειδοποιητηρίου 
ύδρευσης στις 14/5/2012 (βάσει του άρθρου 174 του ΚΕΔΕ το Δημοτικό Συμβούλιο 
μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
εφόσον  αυτή  οφείλεται  στην  μη  επίδοση  της  ατομικής  ειδοποίησης.)  Επιπλέον 
κατόπιν ελέγχου που πραγματοποίησε ο αρμόδιος υπάλληλος με την διαδικασία της 
παράλληλης μέτρησης στις 5/7/2012, διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των 
κυβικών  της  τάξεως  του  6%.  Έτσι  ζητείται  να  υπολογιστεί  σύμφωνα  με  τον 
κανονισμό ύδρευσης  η τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 
τελευταίων ενδείξεων (τριών στην προκειμένη περίπτωση) και δίχως να υπερβαίνει 
την αντίστοιχη περσινή ένδειξη, ο οποίος αντιστοιχεί σε 65 κυβικά που αντιστοιχούν 
σε 51,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Cevenini Alessandro κωδικός οφειλέτη 12196, αντίκλητοι Κανέλλου Αικατερίνη 
και ο διερμηνέας αυτού κ. Θεοφανόπουλος Νικόλαος με την υπ’άριθμ.2490/2-5-2012 
αίτησή τους ζήτησαν τον έλεγχο του υπ’άριθμ. 26476045  υδρομετρητή της οικίας 
του  κ.  Cevenini  στον  Οτζιά  Κέας,  το  οποίο  κατά  το  προηγούμενο  διάστημα 
(1/4/2010-30/9/2010)  βεβαιωτικού  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  4531/28-6-2011  με 
αριθμό  βεβαίωσης  15/28-6-2011,  κατέγραψε  744  κυβικά  που  αντιστοιχούσαν  σε 
2.916,00€. Η εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης γίνονταν με πάγια εντολή στην 
Τράπεζα  Πειραιώς  όπου  ήταν  και  ο  παραλήπτης  αυτών,  όμως  έπειτα  από  την 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το γραφείο ύδρευσης με τον κ. Θεοφανόπουλο η 
Τράπεζα Πειραιώς  ουδέποτε  έλαβε ειδοποιητήριο και  συνεπώς  δεν  εξοφλήθηκε  ο 
λογαριασμός, (βάσει του άρθρου 174 του ΚΕΔΕ το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να 
απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον 
αυτή  οφείλεται  στην  μη  επίδοση  της  ατομικής  ειδοποίησης.)   Επιπλέον 
πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του υδρομετρητή με την διαδικασία της παράλληλης 
μέτρησης  από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας ύδρευσης, στις 5/7/2012, όπου 
δεν  διαπιστώθηκε  βλάβη  ή  φθορά  του  μετρητή.   Εν  συνεχεία  των  ανωτέρω 
εισηγούμαι την απόρριψη της αιτήσεως του κ. Cevenini καθόσον: 1) ο υδρομετρητής 
δεν παρουσίασε βλάβη και ως εκ τούτου τα κυβικά που καταναλώθηκαν ήταν τα 
ακριβή και 2) Επειδή το ειδοποιητήριο αποστέλλεται σε τρίτο και συγκεκριμένα στην 
Τράπεζα Πειραιώς, δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν παρελήφθη εκ μέρους τους 
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το ειδοποιητήριο, καθόσον η αποστολή των ειδοποιητηρίων της εν λόγω περιόδου 
είχε γίνει κανονικά σε όλους τους καταναλωτές. 
  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτησης  και  αφού  έλαβε 
υπόψη τις ανωτέρω ενστάσεις, τους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Για  τον  οφειλέτη  με  κωδικό  12830  «Δήμος  Κέας-Νηπιαγωγείο 
Βουρκαρίου» θα καταλογιστεί η τεκμαρτή κατανάλωση βασιζόμενη στο μέσο 
όρο των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων (τριών στην προκειμένη περίπτωση) 
και δίχως να υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε 65 κυβικά, που αντιστοιχούν σε 51,11€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2. Για  το  οφειλέτη  Cevenini Alessandro κωδικός  (οφειλέτη  12196)  τον 
απαλλάσσει από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής αποδεχόμενη τη 
δήλωση  του  οφειλέτη  ότι  αυτή  οφείλεται  στην  μη  επίδοση  της  ατομικής 
ειδοποίησης (άρθρο 174 του ΚΕΔΕ).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 112/2012

Σημείωση  Γραμματείας:  Η  δημοτική  σύμβουλος,  κα  Μαρία  Μωραΐτου  - 
Πουλάκη δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία ως προς την ένσταση του οφειλέτη 
«Δήμος  Κέας-Νηπιαγωγείο  Βουρκαρίου»,  ως  αντίκλητος  και  Πρόεδρος  της 
Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπ/σης. 
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Θέμα  9ο:  Εκμίσθωση  κοινόχρηστου  χώρου  στην  Ιουλίδα  για  την  έκθεση 
εμπορευμάτων έμπροσθεν καταστήματος, κατόπιν αίτησης της κας Μορφωνιού 
Χριστίνας

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Βασιλάκη,  ο  οποίος 
εισηγούμενος το  9ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι η  κα  Μορφωνιού 
Χριστίνα ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος στην Ιουλίδα Κέας με την επωνυμία « 
Εν  οίκω»  έχει  καταθέσει  στο  Δήμο  την  υπ’  αριθμ.  3528/30-5-2012  αίτηση  για 
μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 3 τ.μ. 

Εισηγούμαστε  την  εκμίσθωση  του  ανωτέρω  κοινόχρηστου  χώρου  για  έκθεση 
εμπορευμάτων καταστήματος της κας Μορφωνιού Χριστίνας,  υπό τον όρο ότι δεν θα 
παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός της Ιουλίδας.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα εγκρίνει την εκμίσθωση του 
αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.    

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  της  Αντιδημάρχου  και 
λαμβάνοντας  υπόψη  την  υπ’  αριθμ.  3528/30-5-2012  αίτηση  για  μίσθωση 
κοινοχρήστου χώρου της κας Μορφωνιού Χριστίνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 3 τ.μ. στην Ιουλίδα Κέας και 
έμπροσθεν του καταστήματος της κας Μορφωνιού Χριστίνας,  υπό τον όρο ότι δεν θα 
παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός της Ιουλίδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 113/2012

21



9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 9ης Ιουλίου 2012

                                                                 Ποδόγυρος Πέτρος
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

  Θεοδώρου Καλλιόπη

  Μαρούλης Φίλιππος

  Παούρης Δημήτριος

  Ευαγγέλου Ιωάννης

  Βρεττός Στέφανος

  Λέπουρας Στυλιανός

  Λέανδρος Εμμανουήλ

     Ζουλός Νικόλαος
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