
15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16η Νοεμβρίου 2012.

Σήμερα, την 16η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο  σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  6486/12-11-2012  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 11 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

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

                                                                           (οι οποίοι δεν προσήλθαν, 
                                                                            αν και   προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται 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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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/11/2012

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6486/12-11-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

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

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέας οικο-
νομικού έτους [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

3. Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ 
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

4. Έγκριση  ισολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  του  Ν.Π.Ι.Δ.  «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Κέας» [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης] 

5. Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης [εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

6. Απόφαση επί πρότασης κατάργησης τέλους υδροληψίας [εισηγητής: Δήμαρ-
χος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

7. Εξέταση αίτησης  εποχικότητας  καταβολής  τελών καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτι-
σμού του ξενοδοχείου «PORTO KEA SUITES» στην Κορησσία Κέας  [εισηγητής: 
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

8. Απόφαση επί πρότασης μείωσης μισθώματος διαμερίσματος ιδιοκτησίας του 
Δήμου Κέας στην Αθήνα [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

9. Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 36/2008 απόφασης Δ.Σ. για την χρήση του κτηρίου 
του νέου Δημαρχείου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Συ-
ντήρηση Οδοποιίας  Δ.Δ.  Ιουλίδας  Δήμου Κέας» [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ. 
Αντώνιος Δεμένεγας]

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Συ-
ντήρηση Οδοποιίας  Δ.Δ.  Ιουλίδας  Δήμου Κέας (χρήση 2010)» [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Συ-
ντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας (χρήση 2010)» [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Συ-
ντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 
Αντώνιος Δεμένεγας]

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Συ-
ντήρηση Οδοστρωσίας οδικού δικτύου Νήσου Κέας (2009)» [εισηγητής: Δή-
μαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Συ-
ντήρηση Οδοστρωσίας οδικού δικτύου Νήσου Κέας (2010)» [εισηγητής: Δή-
μαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

16. Εξέταση  αιτήματος  παραχώρησης  χρήσης  της  κεντρικής  αίθουσας  του 
Κέντρου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στην Κορησσία [εισηγήτρια: Αντι-
δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφε-
λής  Επιχείρηση  Δήμου  Κέας»  [εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.,  κ.  Πέτρος  Πα-
σπάτης]
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του  καταστήματος 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
- ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ,  ιδιοκτησίας  ΜΟΥΖΑΚΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,  στην  θέση  ΜΥΛΟΠΟΤΑ-
ΜΟΣ  Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

2. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο Αθηνών για την κατάθεση  αίτησης ακύρωσης 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης 
για  την  κατάργηση  της  ΔΟΥ  του  νησιού  μας  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ. 
Αντώνιος Δεμένεγας] 

3. Απόφαση επί αίτησης υποβολής όρων προκειμένου για την υπογραφή χρησι-
δανείου τμήματος αγροτεμαχίου στη θέση «Παληόμυλος» Ιουλίδας Κέας [ει-
σηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 1ο:  Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος στη θέση “Κούνδουρος” Ν. 
Κέας», ιδιοκτησίας Χρήστου Βλάχου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το 
υπ’  αριθ.  πρωτ.  97862/8429/11/24.10.2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων 
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μας αποστέλλεται πλήρη Υδραυλική και 
Υδρολογική μελέτη για την οριοθέτηση υδατορέματος στην περιοχή «Κούνδουρος» 
Νήσου  Κέας,  ιδιοκτησίας  Χρήστου  Βλάχου (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. 
97862/8429/11/24.10.2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
του  το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  97862/8429/11/24.10.2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών 
Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της  μελέτης  οριοθέτησης  του  υδατορέματος  στην 
περιοχή «Κούνδουρος» της Νήσου Κέας, ιδιοκτησίας  Χρήστου Βλάχου, όπως αυτή 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 155/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέας 
οικονομικού έτους

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, 
ο  οποίος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  O 
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 εξόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Μείωση ΚΑ 20.7335.0008 «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων Δημοτικού 
φωτισμού από την Δ.Ε.Η» ποσό 10.000,00 €

Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Αύξηση ΚΑ 1319.0007 «Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» ποσό 12.300,00 €

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

1.  Ενίσχυση ΚΑ 15.6277.0004 «Αποσύνδεση και επανασύνδεση ηλεκτρικής 
παροχής για τις μεταφερόμενες αίθουσες διδασκαλίας Γυμνασίου-Λυκείου 
Ιουλίδας» ποσό 2.000,00 €

2.  Ενίσχυση ΚΑ 15.6414.0001 «Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών 
διδασκαλίας Γυμνασίου – Λυκείου Ιουλίδας» ποσό 1.000,00 €

3.  Ενίσχυση ΚΑ 20.6671.0001 «Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων» ποσό 
4.000,00 €

4.  Ενίσχυση ΚΑ 30.6112.0002 «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ για υποστήριξη έργων οδοποιίας» 
ποσό 10.000,00 €

5.  Ενίσχυση ΚΑ 30.6672 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» ποσό 
3.000,00 €

6.  Ενίσχυση ΚΑ 30.7333.0039 «Αποκατάσταση αγωγών όμβριων υδάτων» 
ποσό 5.000,00 €

7.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών» ποσό 4.000,00 €

Προτείνω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  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 
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Όσον αφορά στο σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

2. Μείωση ΚΑ 20.7335.0008 «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων Δημοτικού 
φωτισμού από την Δ.Ε.Η» ποσό 10.000,00 €

Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

2. Αύξηση ΚΑ 1319.0007 «Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» ποσό 12.300,00 €

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

1.  Ενίσχυση ΚΑ 15.6277.0004 «Αποσύνδεση και επανασύνδεση ηλεκτρικής 
παροχής για τις μεταφερόμενες αίθουσες διδασκαλίας Γυμνασίου-Λυκείου 
Ιουλίδας» ποσό 2.000,00 €

2.  Ενίσχυση ΚΑ 15.6414.0001 «Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών 
διδασκαλίας Γυμνασίου – Λυκείου Ιουλίδας» ποσό 1.000,00 €

3.  Ενίσχυση ΚΑ 20.6671.0001 «Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων» ποσό 
4.000,00 €

4.  Ενίσχυση ΚΑ 30.6112.0002 «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ για υποστήριξη έργων οδοποιίας» 
ποσό 10.000,00 €

5.  Ενίσχυση ΚΑ 30.6672 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» ποσό 
3.000,00 €

6.  Ενίσχυση ΚΑ 30.7333.0039 «Αποκατάσταση αγωγών όμβριων υδάτων» 
ποσό 5.000,00 €

7.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών» ποσό 4.000,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 156/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 3ο: Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των 
ΟΤΑ

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  η  οποία   εισηγούμενη  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής δια-
χείρισης Δήμων»,

2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκ-
παίδευσης» και

3. Το υπ’ αριθμ. 140976/07.11.2012 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  ότι,  σε  εκτέλεση  της  αριθμ. 
41782/02.11.2012  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 Εκπαί-
δευσης 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 €
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 2.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 5.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το 
άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010, το   άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990, το υπ’ αριθμ. 
140976/07.11.2012  έγγραφο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  την 
εισήγηση της Αντιδημάρχου 

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
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Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 3.000,00 €
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 2.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 5.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  157/2012
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Θέμα  4ο:  Έγκριση  ισολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  του  Ν.Π.Ι.Δ. 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το 
Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 13/2012 απόφασή του, τον ισολογισμό 
για το οικονομικό έτος 2011 και με την παρούσα τον καταθέτει προς έγκριση και από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η έκθεση διαχειρίσεως του 
Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ., ενώ στην παρούσα επισυνάπτονται:

1. ο ισολογισμός της Κ.Ε.Δ.Κ. έως την 31.12.2011
2. η έκθεση ελέγχου της Κ.Ε.Δ.Κ. για το οικονομικό έτος 2011
3. το προσάρτημα της έκθεσης διαχειρίσεως 

ΕΚΘΕΣΗ Δ  I  ΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου κέας
για τη χρήση 2011

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Κέας παρουσιάζει  την  Οικονομική  της 

κατάσταση  (περιουσία  και  αποτελέσματα)  για  το  χρόνο  2011  με   βάση  το  Π.Δ. 
315/99.  Μετά από προσπάθειες  εγκαταστάθηκε και  λειτούργησε το  Διπλογραφικό 
Λογιστικό  Σύστημα,  επιτρέποντας  στην  Επιχείρηση  να  έχει  την  υποδομή  για  τη 
σωστή  παρακολούθηση  της  πορείας  των  οικονομικών  στοιχείων  του.  Παρακάτω 
παρουσιάζονται  τα  έσοδα,  οι  λειτουργικές  του  δαπάνες,  οι  υποχρεώσεις  και  οι 
απαιτήσεις κατά την 31/12/2011.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα  συνολικά  οργανικά  έσοδα  (λογ.  73,  74)  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης 

Δήμου Κέας για τη χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσό των 85.914,98 €.
Τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (λογ. 81) στη χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσό 

των 4,21 €.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής: 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
73.00.00.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 5.382,00
73.00.01.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΓΙΟΓΚΑ 3.930,00
73.00.02.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΠΑΛΕΤΟ 1.100,00
73.00.02.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 320,00
73.00.02.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΙΠ-ΧΟΠ 2.005,00
73.00.02.003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 4.235,00
73.01.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 450,00
74.03.00.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 38.492,98
74.04.00.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ 30.000,00
Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) 85.914,98
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00
82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00
Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) 0,00
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 86.595,36
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής: 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

60.00.00.000
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 46.268,40

60.03.00.000
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13.264,15

61.00.04.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 1.000,00
61.00.06.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 8.250,00
61.01.01.000 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 10.084,57
61.01.01.001 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 4.200,00
61.01.01.003 ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 4.500,00
61.01.01.004 ΑΜΟΙΒΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΟΓΚΑ 2.896,56
61.01.01.005 ΑΜΟΙΒΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΟΡΟΥ ΣΥΓΧ-ΧΙΠ 6.750,00
62.03.02.000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 90,25
62.05.01.000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 683,84

62.07.03.000 ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 479,17

62.07.04.000
ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 92,80

62.98.00.000 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 987,45
63.03.00.000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΑΥΤΟΚΙΝ. Β.Σ.Σ. 265,00
63.04.00.000 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 115,65
63.98.09.000 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ. 4.425,38
64.00.00.000 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣ. ΑΥΤΟΚΙΝ. ΒΟΗΘ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1.838,24
64.00.00.001 ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 24,02
64.07.01.000 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 118,57
64.07.03.000 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 153,92
64.08.02.000 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Β.Σ.Σ. 592,25
64.08.99.000 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 650,52
64.98.00.000 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝ. ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2.621,24
64.98.00.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 20,00
64.98.00.003 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 1.608,45
65.98.00.000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 232,70
Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) 112.213,13
81.00.00.000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞ. 4,21
Σύνολο Ανοργάνων εξόδων  & εξόδων προηγ. Χρήσεων (Β) 4,21
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 112.217,34

  5. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Γενικό Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ 85.914,98
Γενικό Σύνολο ΕΞΟΔΩΝ -112.217,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) -26.302,36

    6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ.
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 27.540,16 €. 
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Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 6.926,89 €, τα έξοδα 
λειτουργίας διαθέσεως (δημοσίων σχέσεων) ανήλθαν στο ποσό των 77.513,38 € και 
τα χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι) ανήλθαν στο ποσό των 232,70 €.

Το  συνολικό  κόστος  παροχής  υπηρεσιών,  διοίκησης  δημοσίων  σχέσεων  και 
χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 112.213,13 €.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και  ανόργανα έξοδα ποσού 
232,70 € προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2010, τα οποία ανήλθαν στο 
ποσό των 112.217,34 €.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού 85.914,98 
€ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ποσού 112.217,34 € αποτελεί τη ζημία 
της χρήσεως 2011, η οποία ανέρχεται στο ποσό -26.302,36 €.

7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το υπόλοιπο του ταμείου τέλους της χρήσεως 2011, που ανέρχεται στο ποσό 

των 2.276,77 €. 
Το υπόλοιπο στις 31.12.2011 των καταθέσεων όψεως που διατηρεί η Κ.Ε.Δ.Κ. 

σε διάφορες συνεργαζόμενες τράπεζες, ανέρχεται στο ποσό των 8.227,44 €.

8. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις)
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της Κ.Ε.Δ.Κ. της 31/12/2011 τα πάγια 

στοιχεία  δεν  μεταβλήθηκαν  και  ανέρχονται  στο  ποσό  των  31.917,84  €  και 
αφαιρουμένων  των  αποσβέσεων  ποσού  31.186,75  €,  η  αναπόσβεστη  αξία  τους 
ανέρχεται στο ποσό των 731,09 €. 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Το σύνολο των υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων) της Κ.Ε.Δ.Κ. ανέρχεται στο ποσό 
των  18.551,51  €  και  το  σύνολο  του  κυκλοφορούντος  ενεργητικού  (απαιτήσεις 
13.079,44 € + διαθέσιμα 10.504,21 €) στο ποσό των 23.583,65 €.
 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Κέας που έχουν καταχωρηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες βρίσκεται σε 
πολύ καλό επίπεδο. Απαιτούνται εφεξής προσπάθειες για συνεχή βελτίωση και των 
εσόδων και των εξόδων.

Τα  αποτελέσματα  είναι  καρποί  της  προσπάθειας,  της  συνεργασίας  και  της 
δουλειάς του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ., του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου  Κέας,  του  προσωπικού  με  τους  εξωτερικούς  λογιστές  και  τους  ορκωτούς 
ελεγκτές, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του 
προσωπικού και της Διοίκησης. 
             

               Συντάχθηκε και υπογράφεται                    Κέα, 31 Μαρτίου 2012                      

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη του τις διατάξεις το άρθρο 256 §1α του Ν. 3463/2006, την υπ’ αριθμ. 13/2012 
απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ., την έκθεση ελέγχου της Κ.Ε.Δ.Κ. για το οικονομικό 
έτος 2011  και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του ζητήματος και ζητεί διευκρινήσεις επί 
βασικών στοιχείων του κατατεθειμένου ισολογισμού της Κ.Ε.Δ.Κ. για το οικονομικό 
έτος  2011,  που  δεν  μπορούν  να  δοθούν  επί  της  παρούσης,  λόγω  απουσίας  της 
υπογράφουσας λογίστριας και των ορκωτών λογιστών από τη συνεδρίαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 158/2012
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Θέμα 5ο: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, 
ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι 
πολίτες με αιτήσεις τους ζητούν τον έλεγχο των χρεώσεών τους, σε τέλη ύδρευσης-
αποχέτευσης,  και για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία,  εισηγείται την λήψη 
απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις αυτές.

1) Κέρογλου Χρυσή του Ιωάννη, κωδικός οφειλέτη 10230,με την υπ’ αριθμ.5086/21-
8-2012,  αίτησή  της,  ζητά  την  ευνοϊκή  εξέταση  της  υψηλής  κατανάλωσης  που 
κατέγραψε για το χρονικό διάστημα 10ος/2010 έως και 4ος/2011, το υδρόμετρο της 
οικίας  της που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας. Κατά την σύνταξη καταλόγου τελών 
ύδρευσης,  Βεβ. κατάλογος 954/2-3-2012,αριθμ.βεβαίωσης 8/2-3-2012, το υδρόμετρο 
με αριθμό 44142 κατέγραψε 211 κυβικά, που αντιστοιχούν σε 459,66€. Η οφειλέτης 
κα  Κέρογλου,  κατά  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα  απουσίαζε  λόγω  σοβαρού 
οικογενειακού  προβλήματος,  γεγονός  που  δεν  δικαιολογεί  την  συγκεκριμένη 
κατανάλωση.  Μετά  από  έλεγχο  που  πραγματοποίησε  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της 
υπηρεσίας ύδρευσης, κ. Περδικάρης Λεωνίδας, δεν διαπιστώθηκε βλάβη ή απόκλιση 
στην καταγραφή των κυβικών, ενώ προέβη στην αλλαγή του υδρομέτρου ύστερα από 
αίτημα της κας Κέρογλου. Έτσι προτείνω να χρεωθεί όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

2) Περμαθούλη Μαρίνα του Αντωνίου, κωδικός οφειλέτη 9852, κατά την σύνταξη 
καταλόγου τελών ύδρευσης 5283/4-9-2012, και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012 για το 
χρονικό διάστημα 5ος 2011-10ος 2011, το υδρόμετρο με αριθμό 583053  οικίας που 
βρίσκεται  στην  Κορησσία  Κέας,  κατέγραψε  788   κυβικά,  που  αντιστοιχούν  σε 
3.649,64€.  Η κα Περμαθούλη Μαρίνα με την υπ’αριθμ.6205/29-10-2012 αίτησή της 
ζητά την ευνοϊκή εξέταση της χρέωσης του εν λόγω λογαριασμού της, διότι λόγω 
αφανούς εσωτερικής  διαρροής προέκυψε η υψηλή κατανάλωση των 788 κυβικών. 
Επιπλέον,  επισυνάπτει  έγγραφα  που  δικαιολογούν  την  οικονομική  αδυναμία 
καταβολής  ενός  τόσο  υψηλού  ποσού.  Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  υπηρεσίας 
ύδρευσης  επιβεβαίωσε την ύπαρξη αφανούς διαρροής, η οποία όμως είναι μετά τον 
μετρητή της οικίας του ιδιοκτήτη και, ως εκ τούτου, η κατανάλωση είναι πραγματική 
και δεν δυνάμεθα να μειώσουμε τα καταναλωθέντα κυβικά.   

3)  Σαμαράς  Στυλιανός  του Αντωνίου,  κωδικός  οφειλέτη  9884,  κατά την σύνταξη 
καταλόγου τελών ύδρευσης  για το χρονικό διάστημα 10ος/2010 έως και 4ος/2011, με 
στοιχεία  καταλόγου 954/2-3-2012 και αριθμό βεβαίωσης 8/2-3-2012,  το υπ’ αρίθμ. 
557506   υδρόμετρο  οικίας  που  βρίσκεται  στην  Κορησσία  Κέας  κατέγραψε  141 
κυβικά που αντιστοιχούν σε 195,70 €. Ο οφειλέτης με τις 4608/4-7-2011 και 5113/23-
8-2012  αιτήσεις θεωρεί ότι η κατανάλωσή του είναι υψηλή και για τον λόγο αυτό 
ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή. Επίσης ο οφειλέτης έχει προσκομίσει έγγραφα 
που αιτιολογούν την οικονομική αδυναμία εξόφλησης της οφειλής του.  Ο αρμόδιος 
υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησε έλεγχο με την διαδικασία της 
παράλληλης  μέτρησης  στις  9/8/2011,  όπου  δεν  διαπιστώθηκε  απόκλιση  στην 
καταγραφή των κυβικών και συνεπώς το υδρόμετρο λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά 
πλαίσια. Συνεπώς η κατανάλωση είναι πραγματική και δεν δυνάμεθα να μειώσουμε 
τα καταναλωθέντα κυβικά.
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4) Χιονάτος Αντώνιος  του Γρηγορίου,  κωδικός οφειλέτη 9668, κατά την σύνταξη 
καταλόγου τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-
2012, και ύστερα από έλεγχο  που έκανε το τμήμα εσόδων διαπιστώθηκε λανθασμένη 
καταχώρηση κυβικών  για το υδρόμετρο 54225 ιδιοκτησίας κ. Χιονάτου Αντωνίου 
στην περιοχή Κορησσίας, με αποτέλεσμα την λανθασμένη χρέωση τελών ύδρευσης. 
Ο υπόχρεος βεβαιώθηκε μόνο με το πάγιο, ενώ η κατανάλωσή του ήταν 143 κυβικά, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάστασης του αρμόδιου υδραυλικού κ.  Περδικάρη 
Λεωνίδα. Συνεπώς να γίνει διαγραφή ποσού 6,96€  και να επαναβεβαιωθεί για 143 
κυβικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

5)  Πορίχης  Ιωάννης  του  Δημητρίου,  κωδικός  οφειλέτη  9858,  κατά  την  σύνταξη 
καταλόγου τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-
2012, και ύστερα από έλεγχο  που έκανε το τμήμα εσόδων διαπιστώθηκε λανθασμένη 
καταχώρηση κυβικών  για το υδρόμετρο 54221 ιδιοκτησίας κ. Πορίχη Ιωάννη στην 
περιοχή Κορησσία Κέας, με αποτέλεσμα την λανθασμένη χρέωση τελών ύδρευσης. Ο 
υπόχρεος βεβαιώθηκε για 446 κυβικά ενώ η ορθή κατανάλωση ήταν 116 κυβικά, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάστασης του αρμόδιου υδραυλικού κ.  Περδικάρη 
Λεωνίδα.  Ζητείται  να  γίνει  διαγραφή ποσού 1.690,53€ που αντιστοιχούν στα 446 
κυβικά και να γίνει επαναβεβαίωση για το ίδιο χρονικό διάστημα για 116 κυβικά.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 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 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(ο κ. Στυλιανός Βασιλάκης δηλώνει «παρών»)

Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1. Κέρογλου  Χρυσή  του  Ιωάννη,  κωδικός  οφειλέτη  10230:  χρέωση  των 

καταγεγραμμένων κυβικών με το χαμηλό τιμολόγιο
2. Περμαθούλη Μαρίνα του Αντωνίου, κωδικός οφειλέτη 9852: χρέωση των 

καταγεγραμμένων κυβικών με το χαμηλό τιμολόγιο
3. Σαμαράς Στυλιανός του Αντωνίου, κωδικός οφειλέτη 9884:  χρέωση των 

καταγεγραμμένων κυβικών με το χαμηλό τιμολόγιο
4. Χιονάτος  Αντώνιος   του  Γρηγορίου,  κωδικός  οφειλέτη  9668:  διαγραφή 

ποσού  6,96€   και  επαναβεβαίωση  για  143  κυβικά  για  το  συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα

5. Πορίχης Ιωάννης του Δημητρίου, κωδικός οφειλέτη 9858: διαγραφή ποσού 
1.690,53€ που αντιστοιχούν στα 446 κυβικά και επαναβεβαίωση για το ίδιο 
χρονικό διάστημα για 116 κυβικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 159/2012
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Θέμα 6ο: Απόφαση επί πρότασης κατάργησης τέλους υδροληψίας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος 
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις απο-
φάσεις  61/2007  και  98/2007  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου  και  έχοντας  λάβει 
υπόψη:

1. το άρθρο 12 του ΒΔ 24/9/58 και
2. το άρθρο 2 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 1828/89, Ν. 

1518/85 και το Ν. 2218/94
καθορίστηκε και αναπροσαρμόστηκε αντίστοιχα το τέλος υδροληψίας υπέρ Δήμου 
Κέας,  καθοριζόμενο  στα  0,5€/κ.μ.  και  0,1€/κ.μ.  για  τους  μόνιμους  κατοίκους  της 
Κέας.

Με την παρούσα εισηγούμαστε την κατάργηση του τέλους υδροληψίας, βασι-
ζόμενοι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και αναλογιζόμενοι την 
οικονομική δυσπραγία των συμπολιτών μας, τους οποίους δεν επιθυμούμε να βαρύ-
νουν επιπλέον. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη  τις  αποφάσεις  61/2007  και  98/2007  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και την 
εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάργηση του τέλους υδροληψίας υπέρ του Δήμου Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 160/2012
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Θέμα  7ο:  Εξέταση  αίτησης  εποχικότητας  καταβολής  τελών  καθαριότητας  και 
ηλεκτροφωτισμού του ξενοδοχείου «PORTO KEA SUITES» στην Κορησσία Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος ειση-
γούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:

1. Την υπ’ αριθμ. 5284/04.09.2012 αίτηση της εταιρείας Έλιξος Α.Ε. (Ξενοδο-
χείο PORTO KEA SUITES) που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας με την οποία 
αιτείται τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχιακά λειτουργούσας.

2. Την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, κ. Δημητρίου 
Γεωργίου με αριθμ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 5284/04.09.2012, στην οποία 
δηλώνεται   ότι  το ξενοδοχείο  λειτουργεί  εποχιακά από 20 Απριλίου έως 7 
Οκτωβρίου.

3. Το  άρθρο 5 του Ν.429/76 στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Βιομηχανίαι, κι-
νηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσαι εποχιακώς υποχρεού-
νται εις την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού αναλόγως προς τον 
χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μείζων του 
δεκαπενθήμερου λογίζεται ολόκληρος μην. «Περί του χρόνου της εποχιακής 
λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον δι’ αποφάσε-
ως αυτού,  εγκρινόμενης  υπό του Νομάρχου μετά  προηγούμενην  υποβολήν 
υπό του υπόχρεου εις τον δήμον ή την κοινότητα υπεύθυνου δηλώσεως του 
άρθρου 1 του Ν.Δ 105/1969 « περί ατομικής ευθύνης το δηλούντος ή βεβαιού-
ντος». Ο δήμος ή η κοινότης επί τη βάσει του καθορισθέντος χρόνου προσδιο-
ρίζει το εις τετραγωνικά μέτρα πλασματικόν εμβαδόν, το οποίον πολλαπλα-
σιαζόμενον επί τον ισχύοντα κατά κατηγορία συντελεστή  αποδίδει ποσό τε-
λών ίσο προς το αναλογούν εις τον χρόνο λειτουργίας.

4. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ.71251/78/19-12-2007 με 
θέμα «Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργού-
σες επιχειρήσεις», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η περίοδος κατά την 
οποία εκτελούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης εντός των χώρων μιας 
επιχείρησης, λογίζονται ως χρόνος λειτουργίας των χώρων αυτών. Κατά τον 
καθορισμό των μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, χρόνος μεγαλύτερος του 
δεκαπενθημέρου υπολογίζεται ολόκληρος μήνας.

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  επί  του  αιτήματος  της 
επιχείρησης  (ξενοδοχείο  PORTO KEA SUITES)  για  απαλλαγή  της  από  τα  τέλη 
καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  κατά  την  περίοδο  που  η  επιχείρηση  δεν 
λειτουργεί. Ως χρόνος λειτουργίας δηλώνεται το διάστημα από 20 Απριλίου έως και 7 
Οκτωβρίου (6 μήνες), περίοδος η οποία θα ελέγχεται για την ακρίβεια της, βάσει της 
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υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης  του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Έλιξος 
Α.Ε.

Επισημαίνεται  ότι,  στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  μετά  από  έλεγχο   η 
επιχείρηση  να  λειτουργεί  είτε  ένα  μήνα  πριν,  λόγω  προετοιμασίας  έναρξης  της 
λειτουργίας του ξενοδοχείου, είτε ένα μήνα μετά, λόγω εργασιών μετά την λήξη της 
τουριστικής περιόδου για το κλείσιμό του, θα επιβάλλονται οι έννομες συνέπειες του 
ν.1599/1986,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 2 του ν.2479/1997, 
και  του άρθρου 19 του ν.1080/1980.

Τέλος  να  σημειωθεί  ότι  η  εποχικότητα  της  επιχείρησης  δεν  αφορά  στα  τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού.  

Επί  του  θέματος,  εισηγούμαστε  την  απόρριψη  του  αιτήματος  απαλλαγής  του 

ξενοδοχείου  «PORTO KEA SUITES»  από  την  καταβολή  τελών  καθαριότητας  και 
ηλεκτροφωτισμού  για  το  χρονικό  διάστημα  που  αυτό  δεν  λειτουργεί,  καθώς  στο  νησί 
λειτουργούν πολλές ομοειδείς  επιχειρήσεις που δεν έχουν καταθέσει  αντιστοίχως αιτήσεις 
απαλλαγής από τα ανωτέρω τέλη.

 Σε περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις  και  από άλλες ομοειδείς  επιχειρήσεις,  τότε θα 
εξετασθεί το ενδεχόμενο της εν λόγω απαλλαγής ώστε  να εξετασθεί η συνακόλουθη μείωση 
των εσόδων του Δήμου και η πιθανότητα το μέγεθος αυτής να σήμαινε δυσθεώρητο κόστος 
για το Δήμο Κέας, σε μία περίοδο που τα μειωμένα έσοδά του, δυσχεραίνουν την εύρυθμη 
λειτουργία του και την προσφορά στοιχειωδών υπηρεσιών σε πολίτες και επαγγελματίες του 
τόπου.  

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

1. Την υπ’ αριθμ. 5284/04.09.2012 αίτηση της εταιρείας Έλιξος Α.Ε.

2. Το  άρθρο 5 του Ν.429/76

3. Τον ν.1599/1986,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 2 του 
ν.2479/1997, και  του άρθρου 19 του ν.1080/1980 και

4. Την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει το αίτημα της εταιρείας Έλιξος Α.Ε. για την απαλλαγή του  ξενοδοχείου 
«PORTO KEA SUITES»  από  την  καταβολή  τελών  καθαριότητας  και 
ηλεκτροφωτισμού κατά τους μήνες που αυτό παραμένει κλειστό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 161/2012
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Θέμα 8ο: Απόφαση επί πρότασης μείωσης μισθώματος διαμερίσματος ιδιοκτησί-
ας του Δήμου Κέας στην Αθήνα

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 
56/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μίσθωση ημιυπόγειου 
διαμερίσματος 48,20 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Κέας στην οδό Σωζοπόλεως αρ. 29 
στην Αθήνα στους  κ.  Gheorghe Pirjol του Τζόρτζι και κας Αντού Μαρία Πιρζόλ, 
Ρουμανικής υπηκοότητας έναντι μηνιαίου μισθώματος 230,00€.

Λαμβάνοντας  υπόψη ότι  οι  ένοικοι  του διαμερίσματος  συντηρούν το  σπίτι  με 
ιδιαίτερη  προσπάθεια  και  προσωπική  εργασία,  καθότι  είναι  παλαιό  με  πολλά 
προβλήματα, και κατά συνέπεια το μίσθωμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία 
του  ακινήτου  και  με  δεδομένη  την  οικονομική  κρίση  που  έχει  αγγίξει  όλους  μας, 
εισηγούμαστε την αναπροσαρμογή του ενοικίου σε 120,00€ μηνιαίως με όρους οι οποίοι 
έχουν εγκριθεί από το Δήμαρχο Κέας και ισχύουν ήδη. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  αναπροσαρμογή  του  μηνιαίου  μισθώματος  ημιυπόγειου  διαμερίσματος 
επιφάνειας  48,20  τ.μ.  ιδιοκτησίας  του  Δήμου  Κέας,  που  βρίσκεται  στην  οδό 
Σωζοπόλεως αρ.  29 στην Αθήνα σε  120,00€ μηνιαίως,  με  όρους  οι  οποίοι  έχουν 
εγκριθεί από το Δήμαρχο Κέας και ισχύουν ήδη και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο όπως 
υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο με τους μισθωτές. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 9ο:  Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 36/2008 απόφασης Δ.Σ.  για την χρήση του 
κτηρίου του νέου Δημαρχείου Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την ανωτέρω 
σχετική απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο  Κέας αποφάσισε την παραχώρηση 
τμήματος του παλαιού δημοτικού σχολείου Ιουλίδας προς χρήση στη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων για  35  έτη,  με  την προϋπόθεση πλήρους ανάληψης  του 
κόστους επισκευής του κτηρίου και της παρακράτησης, εκ μέρους του Δήμου Κέας, 
της πρώτης μεγάλης αίθουσας ως αίθουσα εκδηλώσεων. 

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)  στους  ΟΤΑ μεταβιβάζεται 
πληθώρα νέων αρμοδιοτήτων που έως τώρα εκτελούνταν από τις τέως Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και επικουρικά από τις κατά τόπου Περιφέρειες. Για το λόγο αυτό και 
για την ορθή οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας, εισηγούμαστε 
την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. και την παραχώρηση στις υπηρε-
σίες της περιφερειακής ενότητας Κέας – Κύθνου, της οποίας το αντικείμενο συρρι-
κνώνεται, μίας μόνο αίθουσας επιφάνειας 85 τ.μ. για τη στέγαση των υπηρεσιών της, 
ενώ εισηγούμαστε το υπόλοιπο κτήριο να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρε-
σιών του Δήμου μας.  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(η μειοψηφούσα παράταξη υπερψηφίζει  την τροποποίηση εκφράζοντας την 

επιθυμία, η αίθουσα των 85 τ.μ. να επανέλθει στο Δήμο ως αίθουσα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν)

1. Την τροποποίηση της απόφασης 36/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Την παραχώρηση στις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Κέας – Κύθνου 

μίας μόνο αίθουσας επιφάνειας 85 τ.μ. για τη στέγαση των υπηρεσιών της
3. Τη χρήση του υπόλοιπου κτηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου 

Κέας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 10ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής για  το 
έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας Δήμου Κέας»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δε-
μένεγα,  ο οποίος εισηγούμενος  το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι 
σύμφωνα με: 

1. Το άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42989/9098/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου περί ορισμού  της επιτροπής παραλαβής του εν λόγω έρ-
γου

4. Το από 11.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των με-
λών της εν λόγω επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας 
Δήμου Κέας»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 
μελών της για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας Δήμου Κέας», το κόστος 
του οποίου ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλαβής σε 43.714,47€ 
συμπ/νου ΦΠΑ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 
άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008, το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
42989/9098/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το από 
11.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των μελών της εν λόγω 
επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας Δήμου Κέας» και την ει-
σήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο 
«Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας Δήμου Κέας»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 164/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 11ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής για  το 
έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας Δήμου Κέας (χρήση 2010)»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος 
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42989/9088/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου περί ορισμού  της επιτροπής παραλαβής του εν λόγω έρ-
γου

4. Το από 11.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των με-
λών της εν λόγω επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας 
Δήμου Κέας (χρήση 2010)»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 
μελών της για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας Δήμου Κέας (χρήση 
2010)», το κόστος του οποίου ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλα-
βής σε 44.054,53€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 
άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008, το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
42989/9088/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το από 
11.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των μελών της εν λόγω 
επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας  Δ.Δ.  Ιουλίδας  Δήμου Κέας (χρήση 
2010)» και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο 
«Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας Δήμου Κέας (χρήση 2010)»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 165/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 12ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής για  το 
έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας (χρήση 2010)»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42984/9096/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου περί ορισμού  της επιτροπής παραλαβής του εν λόγω έρ-
γου

4. Το από 10.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των με-
λών της εν λόγω επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσί-
ας Δήμου Κέας (χρήση 2010)»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 
μελών της για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας (χρήση 
2010)», το κόστος του οποίου ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλα-
βής σε 28.248,48€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 
άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008, το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
42984/9096/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το από 
10.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των μελών της εν λόγω 
επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας (χρήση 
2010)» και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο 
«Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας (χρήση 2010)»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 166/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 13ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής για  το 
έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42978/9093/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου περί ορισμού  της επιτροπής παραλαβής του εν λόγω έρ-
γου

4. Το από 10.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των με-
λών της εν λόγω επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσί-
ας Δήμου Κέας»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 
μελών της για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας», το 
κόστος  του  οποίου  ανήλθε  –  με  βάση  τα  στοιχεία  της  επιτροπής  παραλαβής  σε 
16.906,72€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 
άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008, το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
42978/9093/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το από 
10.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των μελών της εν λόγω 
επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας» και την 
εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο 
«Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησσίας Δήμου Κέας»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 167/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 14ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής για  το 
έργο «Συντήρηση Οδοστρωσίας οδικού δικτύου Νήσου Κέας (2009)»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42972/9090/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου περί ορισμού  της επιτροπής παραλαβής του εν λόγω έρ-
γου

4. Το από 10.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των με-
λών της εν λόγω επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοστρωσίας οδικού δι-
κτύου Νήσου Κέας (2009)»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 
μελών  της  για  το  έργο  «Συντήρηση  Οδοστρωσίας  οδικού  δικτύου  Νήσου  Κέας 
(2009)», το κόστος του οποίου ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλα-
βής σε 101.998,33€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 
άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008, το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
42972/9090/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το από 
10.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των μελών της εν λόγω 
επιτροπής  για  το  έργο  «Συντήρηση  Οδοστρωσίας  οδικού  δικτύου  Νήσου  Κέας 
(2009)» και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο 
«Συντήρηση Οδοστρωσίας οδικού δικτύου Νήσου Κέας (2009)»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2012

                                                                         

24



15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 15ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής για  το 
έργο «Συντήρηση Οδοστρωσίας οδικού δικτύου Νήσου Κέας (2010)» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42971/9089/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου περί ορισμού  της επιτροπής παραλαβής του εν λόγω έρ-
γου

4. Το από 10.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των με-
λών της εν λόγω επιτροπής για το έργο «Συντήρηση Οδοστρωσίας οδικού δι-
κτύου Νήσου Κέας (2010)»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 
μελών  της  για  το  έργο  «Συντήρηση  Οδοστρωσίας  οδικού  δικτύου  Νήσου  Κέας 
(2010)», το κόστος του οποίου ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλα-
βής σε 60.577,55€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 
άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008, το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
42971/9089/21.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το από 
10.10.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των μελών της εν λόγω 
επιτροπής  για  το  έργο  «Συντήρηση  Οδοστρωσίας  οδικού  δικτύου  Νήσου  Κέας 
(2010)» και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο 
«Συντήρηση Οδοστρωσίας οδικού δικτύου Νήσου Κέας (2010)»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 169/2012
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15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 16ης Νοεμβρίου 2012

Θέμα 16ο: Εξέταση αιτήματος παραχώρησης χρήσης της κεντρικής αίθουσας του 
Κέντρου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στην Κορησσία

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει  ότι  με  το  από  13.11.2012  αίτημά  του,  το  αθλητικό  σωματείο  Κέας 
«ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ Αγ. Μαρίνας» αιτείται την παραχώρηση της κεντρικής αίθουσας του 
Κέντρου  Πολιτισμού  και  Περιβάλλοντος  στην  Κορησσία  για  τις  ανάγκες  του 
τμήματος  του  Whu Shu Kung Fu του  Σωματείου.  Όπως  αναφέρεται  στην 
προαναφερθείσα επιστολή «την αίθουσα τη χρειαζόμαστε από Σεπτέμβριο μέχρι και  
Ιούλιο, Δευτέρα έως και Τετάρτη, από τις 16:00 έως τις 22:00. Είμαστε στην διάθεση  
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.».

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη την από 13.11.2012 αίτηση του αθλητικού σωματείου Κέας «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ Αγ. 
Μαρίνας» και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την  παραχώρηση  της  κεντρικής  αίθουσας  του  Κέντρου  Πολιτισμού  και 
Περιβάλλοντος στην Κορησσία για τις ανάγκες του τμήματος του Whu Shu Kung Fu 
του  Αθλητικού  Σωματείου  «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ  Αγ.  Μαρίνας».  Η  παραχώρηση  αφορά 
στους μήνες από Σεπτέμβριου 2012 έως και Ιούλιο 2012, τις ημέρες Δευτέρα έως 
Τετάρτη και κατά τις ώρες 16.00 έως τις 22.00.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 170/2012
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Θέμα  17ο:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2012  Ν.Π.Ι.Δ. 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει  ότι  με  την  υπ’  αριθμ.  13/2012  απόφασή  του,  το  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο 
ενέκρινε τον προϋπολογισμό της ΚΕΔΚ για το οικονομικό έτος 2012, όπως αυτός πα-
ρατίθεται παρακάτω: 

Με την υπ’ αριθμ. 14/2012 απόφασή της η ΚΕΔΚ ενέκρινε την κάτωθι ανα-
μόρφωση του ανωτέρω προϋπολογισμού, δημιουργώντας τον Κ.Α. 62.07.01 «Συντη-
ρήσεις  κτηρίων»,  ποσό 6.000,00€ και  μειώνοντας  τα  ποσά στους  Κ.Α.  60.000.00 
«Αμοιβές προσωπικού», ποσό 36.000,00€ και Κ.Α. 60.03.00 «Εργοδοτικές Εισφορές 
Προσωπικού», ποσό 13.000,00€ αντίστοιχα. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Ε.Δ.Κ. 2012
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
74.04.00 Επιχορήγηση Δήμου Κέας 45.000,00
74.03.00 Επιχορήγηση στο Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" 80.000,00
38.03.00 Λογ/σμός Εθνική Τράπεζα 865,19
38.03.01 Λογ/σμός Πειραιώς 5703018517468 4.049,86
38.03.02 Λογ/σμός Πειραιώς 5703018517484 3.282,73
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38.03.03 Λογ/σμός Πειραιώς 5703026847396 29,66
73.00.00.000 Έσοδα από Γυμναστήριο 12.000,00
73.00.02.003 Έσοδα από Παραδοσιακό Χορό 10.000,00
73.00.01.001 Έσοδα από Γιόγκα 7.500,00
73.00.02.001 Έσοδα από χιπ-χοπ-μπαλέτο 7.500,00
73.00.03.000 Έσοδα από θεατρικό παιχνίδι 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 173.227,44
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

60.00.00 Αμοιβές Προσωπικού 36.000,00
60.03.00 Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού 13.000,00
61.00.04 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 1.000,00
61.00.06 Αμοιβές Λογιστή 4.500,00
61.01.01.000 Αμοιβή Γυμναστή 10.000,00
61.01.01.001 Αμοιβή Δασκάλου Παραδοσιακών Χορών 10.000,00
61.01.01.004 Αμοιβή Δασκάλου Γιόγκα 7.500,00
61.01.01.005 Αμοιβή Δασκάλου Σύγχρονου Χορού » Χιπ Χοπ - Μπαλέτο 7.500,00
61.01.01.006 Αμοιβή Δασκάλου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 4.000,00
64.01.01.007 Αμοιβή Δασκάλας Θεατρικού Παιχνιδιού 2.500,00
62.03.00 Τηλεφωνικά Τέλη 1.000,00
62.03.02 Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00
62.05.01 Ασφάλιστρα Αυτοκινήτου Β.Σ.Σ. 1.000,00
62.07.01 Συντηρήσεις Κτηρίων 6.000,00
62.07.03 Επισκευές- Συντηρήσεις Αυτοκινήτου Β.Σ.Σ. 4.000,00
62.07.04 Επισκευές - Συντηρήσεις Επίπλων 2.000,00
62.07.02 Επισκευές - Συντηρήσεις Μηχανημάτων 3.000,00
62.98.00 Ηλεκτρισμός - ΔΕΗ 3.000,00
63.04.00 Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού 500,00
63.98 Φόροι - Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο στη φορολογία) 10.000,00

Διάφορα έξοδα
64.00.00 Έξοδα Κίνησης Αυτοκινήτου Β.Σ.Σ. 4.000,00
64.02 Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 4.000,00
64.07.03 Γραφική Ύλη & Αναλώσιμα 3.000,00
64.09.00 Έξοδα Δημοσιεύσεως Ισολογισμού 500,00
64.08.02 Έξοδα Φαρμακείου 2.500,00
64.08.99 Υλικά άμεσης ανάλωσης 1.500,00
64.98.00 Λοιπά Διάφορα Έξοδα 4.727,44
65.98.00 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 500,00
82.00 Έξοδα παρελθουσών χρήσεων 25.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 173.227,44

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανωτέρω αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της ΚΕΔΚ, οικονομικού έτους 2012.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη  την  υπ’  αριθμ.  14/2012  απόφασή  της  η  ΚΕΔΚ  και  την  εισήγηση  του 
Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Κ. για το οικονο-
μικό έτος 2012, που αφορά στη δημιουργία του Κ.Α. 62.07.01 «Συντηρήσεις κτηρί-
ων», ποσό 6.000,00€ με ταυτόχρονη μείωση στους Κ.Α. 60.000.00 «Αμοιβές προσω-
πικού», ποσό 36.000,00€ και Κ.Α. 60.03.00 «Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού», 
ποσό 13.000,00€. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 171/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  -  ΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  –  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,  ιδιοκτησίας  ΜΟΥΖΑΚΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,  στην  θέση 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ  Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, 
η οποία εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με την 
αριθ.  5774/28-9-2012 αίτησή του  ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό 
συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  - 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  -  ΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  – 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με  αριθ.  άδειας  390/29-1-2009 
(Δήμου Κέας), που βρίσκεται στον Μυλοπόταμο 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.
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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  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’  αριθμ.  πρωτ.  5774/28-9-2012  αίτηση  του  «ΜΟΥΖΑΚΗ 

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

8. Την  από  91497/1561/3-10-2012  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  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  -  ΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  –  ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ιδιοκτησίας  «ΜΟΥΖΑΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» με αριθ. άδειας 390/29-1-2009 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στον 
Μυλοπόταμο Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με 
κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού 
της  αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον 
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής 
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση 
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την 
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2012.
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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 
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: 172/2012
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Θέμα 2ο: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο Αθηνών για την κατάθεση  αίτησης 
ακύρωσης  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  κατά  της  Υπουργικής 
Απόφασης για την κατάργηση της ΔΟΥ του νησιού μας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο 
οποίος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  οι 
υπουργικές  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομικών  Δ6Α1144680  ΕΞ2012, 
Δ6Α1144678  ΕΞ2012  και  Δ6Α1144729  ΕΞ2012  αφορούν  στην  αναστολή 
λειτουργίας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) σε ολόκληρη τη χώρα 
αλλά και στις νησιωτικές περιοχές.

Υπενθυμίζουμε ότι στις Κυκλάδες λειτουργούν σήμερα εννέα Δ.Ο.Υ. (Σύρου, 
Νάξου,  Κέας,  Θήρας,  Τήνου,  Πάρου,  Άνδρου,  Μήλου,  Μυκόνου)  και  από  14 
Ιανουαρίου 2013, έπειτα από τις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών,  κλείνουν 7 και παραμένουν μόνο 2, αυτές της Σύρου και Νάξου.

Στις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση δημάρχων από όλη την 
νησιωτική  Ελλάδα  στο  Υπουργείο  Οικονομικών.  Το  παρών  έδωσαν  ο  υπουργός 
Οικονομικών  κ.  Στουρνάρας,  ο  υπουργός  Εργασίας  κ.  Βρούτσης,  ο  Γ.Γ.  του 
υπουργείου Οικονομικών κ. Θεοχάρης, και ο κ. Χουρμούζης ο οποίος είχε αναλάβει 
να κάνει όλο το σχέδιο της κατάργησης λειτουργίας των ΔΟΥ. Η συζήτηση στράφηκε 
στο γεγονός ότι δεν τηρείται το άρθρο 101 του Συντάγματος περί νησιωτικότητας με 
αποτέλεσμα οι  νησιώτες  να είναι  αναγκασμένοι  να ταξιδεύουν και  να πληρώνουν 
επιπλέον  για  να  εξυπηρετούνται  από  ΔΟΥ  γειτονικών  νησιών.  Ο  υπουργός 
Οικονομικών και ο υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκαν ότι από τις 14 Ιανουαρίου 2013 
οι νησιώτες δεν θα είναι αναγκασμένοι να ταξιδεύουν σε γειτονικά νησιά αφού θα 
εξυπηρετούνται  από  τα  ΚΕΦ  (Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Φορολογουμένων)  που  θα 
δημιουργηθούν οι δε υπάλληλοι δεν θα μετακινηθούν θα παραμείνουν στο νησί τους.
Στη  συζήτηση  που  είχαμε  και  στις  απαντήσεις  που  πήραμε,  στα  ερωτήματα  που 
θέσαμε  οι  Δήμαρχοι,  από  τον  κ.  Θεοχάρη  παραδέχθηκε  ότι  το  ΤΑΧΙΣ  και  η 
μηχανοργάνωση  του  συστήματος  θα  είναι  δύσκολο  να  είναι  έτοιμα  έως  τις  14 
Ιανουαρίου 2013. Επίσης παραδέχθηκε ότι οι μεταβιβάσεις οι γονικές παροχές και οι 
κληρονομιές  δεν  είναι  μηχανογραφημένες.  Το  κεφάλαιο  επίσης  δεν  είναι 
μηχανογραφημένο και ίσως απαιτηθεί πάνω από ένας χρόνος για να συμβεί αυτό.
Εμείς  μετά  τη  συνάντηση  βγάλαμε  ένα  συμπέρασμα.  Αντί  οι  ανησυχίες  μας  να 
μετριασθούν, αυξήθηκαν. Διαπιστώσαμε πως εάν ισχύσει αυτή η αλλαγή από τις 14 
Ιανουαρίου σίγουρα θα ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ και θα μετακινούμαστε στην 
Αττική για μικρολεπτομέρειες.
Ο  κ.  Στουρνάρας  και  ο  κ.  Βρούτσης  μας  ανέφεραν  ότι  είναι  δέσμευση  της 
Κυβέρνησης από το 2ο Μνημόνιο να μειωθούν οι εφορίες σε 90. Τελικά μειώθηκαν 
σε 120 και στις Κυκλάδες από μια εφορία (Σύρος) θα παραμείνει ακόμα μια (Νάξος).
Στη  συνάντηση  που  είχαμε  την  ίδια  μέρα  με  το  συνδικαλιστικό  όργανο  των 
εφοριακών αποδείχθηκε ότι το ΤΑΧΙS μέχρι τις 14 Ιανουαρίου δεν υπάρχει καμία 
περίπτωση να λειτουργεί.

Το σύστημα έχει δοκιμασθεί ήδη σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας και έχει 
πολλά  προβλήματα.  Καταλαβαίνετε  όταν  αυτά  τα  προβλήματα  υπάρξουν  σε  μια 
νησιωτική ΔΟΥ.

Στο ερώτημα που κάναμε προς τους υπουργούς σχετικά με το μέλλον των 
υπαλλήλων  μας  απάντησαν  ότι  δεν  πρόκειται  να  μετακινηθεί  κανένας  και  θα 
προωθηθούν  σε  άλλες  υπηρεσίες  του  υπουργείου  Οικονομικών  του  νησιού  όπου 
εργάζονται. Όσον αφορά την Κέα στο ΚΕΦ θα εργάζονται 1-4 υπάλληλοι (χωρίς να 
έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός) οι άλλοι  τι θα γίνουν; Στην Κέα όμως δεν 
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έχουμε άλλη υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών. Η απάντηση που πήραμε; Θα 
βρεθεί μια λύση μην ανησυχείτε.

Στη  συνέχεια  οι  Δήμαρχοι  συζητήσαμε  μεταξύ  μας  και  αποφασίσαμε  να 
κάνουμε προσφυγή στο ΣτΕ και να ζητήσουμε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης 
και  στη  συνέχεια  ακύρωση  της  απόφασης.  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι 
φανερό ότι η νησιωτικότητα δεν λαμβάνεται υπόψη, ότι οι πολίτες θα αναγκάζονται 
να μετακινούνται  σε άλλο νησί,  θα διαταραχθεί  η οικονομία των νησιών γιατί  τα 
έξοδα μετακίνησης θα είναι πάρα πολλά. Για την Κέα θα φύγει χρήμα από το νησί και 
θα  πάει  στην  Αττική.  Από  αυτή  την  αλλαγή  δεν  θα  υπάρχει  κανένα  οικονομικό 
όφελος για το κράτος, δεν έχει γίνει καμία μελέτη. Αν δούμε και τους εργαζόμενους 
που θα μετακινηθούν σε άλλο νησί επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

Επίσης  γίνεται  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  από  το  υπουργείο  Οικονομικών 
στους ΟΤΑ χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογοι πόροι και η υλικοτεχνική μελέτη. Τα 
λειτουργικά έξοδα καλείται να τα αναλάβει ο Δήμος, ένα κόστος για το οποίο δεν έχει 
καμία χρηματοδότηση.

Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να 
αποφασίσει  σήμερα  να  κάνουμε  την  προσφυγή  για  την  αναστολή  εκτέλεσης  της 
απόφασης και την αναστολή της στο ΣτΕ. Η υπόθεση θέλει καλή και εξειδικευμένη 
νομική  τεκμηρίωση  γι’  αυτό  προτείνουμε  να  συνεργαστούμε  με  ένα  γραφείο  της 
Αθήνας που έχει την εμπειρία και τις δυνατότητες για να τεκμηριώσει και να φέρει σε 
πέρας όσο το δυνατόν καλύτερα την υπόθεση και να έχει και επιτυχία.

Οι  Δήμαρχοι  που  βρεθήκαμε  στη  συνάντηση  της  31ης Οκτωβρίου 
αποφασίσαμε να κάνουμε κοινή προσφυγή.

Επί του πρακτέου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του  N.3852/10 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010  τεύχος  Α’):  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης, το  Δημοτικό  Συμβούλιο 
μπορεί,  για  θέματα  ιδιαίτερα  σοβαρά,  με  ειδική  αιτιολογία,  και  με  την  απόλυτη 
πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  να  αποφασίζει  ότι  θα  ασκήσει  το  ίδιο 
αρμοδιότητα σχετικά με την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων 
μέσων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την από 1-11-2012 γνωμοδότηση της δικηγορικής 
εταιρείας Απ. Παπακωνσταντίνου-  Γ. Κατρούγκαλος-  N.-K. Χλέπας, οι αποφάσεις 
του  Υπουργού  Οικονομικών  Δ6Α1144680  ΕΞ2012,  Δ6Α1144678  ΕΞ2012  και 
Δ6Α1144729 ΕΞ2012, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 
19.10.2012  καθώς  και  οι  αποφάσεις  Δ6Α1130258  ΕΞ2012  και  Δ6Α1130258  ΕΞ 
2012, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 20.9.2012, σχετικά 
με  την  αναστολή  λειτουργίας  των  Δ.Ο.Υ.,  που  βρίσκονται  στο  Δήμο  μας,  είναι 
ακυρωτέες ως  αντικείμενες στο άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος, σύμφωνα 
με το οποίο ο νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, ελήφθησαν δε 
χωρίς  οποιαδήποτε  προηγούμενη  διαβούλευση  με  τις  τοπικές  κοινότητες. 
Επιπρόσθετα,  η  γεωγραφική  ασυνέχεια  των  νησιωτικών  περιοχών  και  το  υψηλό 
κόστος για την μετακίνηση των φορολογουμένων, καθιστά απαγορευτική και εκτός 
πραγματικότητας,  την  αναστολή  της  λειτουργίας  των  Δ.Ο.Υ  στους  νησιωτικούς 
δήμους.

Βάσει  των  προαναφερθέντων,  προτείνουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να 
παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους ανωτέρω δικηγόρους, όπως 
συντάξουν, καταθέσουν την αίτηση ακυρώσεως και τη συναφή αίτηση αναστολής και 
κατόπιν  παραστούν  και  εκπροσωπήσουν  το  Δήμο  Κέας  κατά  τη  μέλλουσα  να 
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προσδιοριστεί δικάσιμο ή σε οποιοδήποτε μετ’ αναβολή αυτής δικάσιμο, ενώπιον του 
Συμβουλίου  Επικρατείας  για  την  ακύρωση  και  θέση  σε  αναστολή  των  ανωτέρω 
Υπουργικών Αποφάσεων. 

Επιπρόσθετα, να τους παρέχει την εξουσία να ασκούν οποιοδήποτε τακτικό ή 
έκτακτο  ένδικο  μέσο  κατά  της  αποφάσεως  που  θα  εκδοθεί  παριστάμενοι  και 
εκπροσωπώντας το Δήμο ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και 
δικαιοδοσίας μέχρι περατώσεως της υποθέσεως αυτής. 

Να  υπογράφουν  και  να  υποβάλλουν  οποιοδήποτε  απαιτούμενο  κατά  νόμο 
έγγραφο, αίτηση, δήλωση, αναφορά, ένσταση ως και κάθε απαιτούμενο δικόγραφο ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο ή οι σχετικές  δικονομικές  διατάξεις 
νόμων απαιτούν για την εκπλήρωση των ως άνω εντολών.  

Καλείται  το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα 
ανωτέρω και τις διατάξεις των 93, 98 και 100 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν 3463/2006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να  παρέχει  την  ειδική  εντολή  κι  πληρεξουσιότητα  στον  Καθηγητή  Δημοσίου 
Δικαίου Γιώργο Κατρούγκαλο (ΑΜ. ΔΣΑ 12908) εταίρο της δικηγορικής εταιρίας 
"Απ.  Παπακωνσταντίνου  –  Γ.  Κατρούγκαλος  –  Ν.-Κ.  Χλέπας και  συνεργάτες" 
(ΑΜ  80036)  που  εδρεύει  στην  Αθήνα  (Πατριάρχου  Ιωακείμ  30-32),  όπως 
συντάξει, καταθέσει αίτηση ακυρώσεως και αναστολής κατά των αποφάσεων του 
Υπουργού  Οικονομικών  Δ6Α1144680  ΕΞ2012,  Δ6Α1144678  ΕΞ2012  και 
Δ6Α1144729  ΕΞ2012,  που  δημοσιεύτηκαν  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως 
στις  19.10.2012,  καθώς  και  των  αποφάσεων   Δ6Α1130258  ΕΞ2012  και 
Δ6Α1130258 ΕΞ 2012,  που δημοσιεύτηκαν  στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως 
στις 20.9.2012 και κατόπιν να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Κέας κατά τη 
μέλλουσα  να  προσδιοριστεί  δικάσιμο  ή  σε  οποιοδήποτε  μετ’  αναβολήν  αυτής 
δικάσιμο,  ενώπιον  του Συμβουλίου  Επικρατείας  για την ακύρωση και  θέση σε 
αναστολή των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων. 

Επιπρόσθετα,  να  του  παρέχει  την  εξουσία  να  ασκεί  οποιοδήποτε  τακτικό  ή 
έκτακτο  ένδικο  μέσο  κατά  της  αποφάσεως  που  θα  εκδοθεί  παριστάμενος  και 
εκπροσωπώντας το Δήμο ενώπιον  παντός  αρμόδιου Δικαστηρίου,  κάθε  βαθμού 
και δικαιοδοσίας μέχρι περατώσεως της υποθέσεως αυτής. 

Να υπογράφει και να υποβάλλει οποιοδήποτε απαιτούμενο κατά νόμο έγγραφο, 
αίτηση,  δήλωση,  αναφορά,  ένσταση  ως  και  κάθε  απαιτούμενο  δικόγραφο  ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο ή οι σχετικές  δικονομικές διατάξεις 
νόμων απαιτούν για την εκπλήρωση των ως άνω εντολών  

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει και αναγνωρίζει όλες τις πράξεις του ως 
άνω πληρεξούσιου δικηγόρου που ενήργησε ή θα ενεργήσει  στο πλαίσιο των ως 
άνω εντολών ως νόμιμες έγκυρες, ισχυρές. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 173/2012
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Θέμα 3ο: Απόφαση επί αίτησης υποβολής όρων προκειμένου για την υπογραφή 
χρησιδανείου τμήματος αγροτεμαχίου στη θέση «Παλαιόμυλος» Ιουλίδας Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο 
οποίος  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι 
προκειμένου  να  υλοποιηθεί  το  έργο  «Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης 
Ιουλίδας Ν. Κέας», είναι απαραίτητη η κατασκευή υδατοδεξαμενής 400,00κ.μ. στη 
θέση «Παλαιόμυλος» του Δήμου Κέας, όπως προβλέπει η σχετική μελέτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμ. 51/2007 απόφασή του απεδέχθη 
«τη δωρεά στον Δήμο της χρήσης επιφάνειας 600 τ.μ. ακινήτου που απαιτείται για την  
κατασκευή  της  νέας  Δημοτικής  δεξαμενής  Ιουλίδας  στη  θέση  Παλαιόμυλος  Κέας  
ιδιοκτησίας Σέρβου Κωνσταντίνου του Νικολάου».

Στο πλαίσιο υποβολής τεχνικού δελτίου για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, 
μας ζητήθηκαν στοιχεία που να πιστοποιούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί του εν 
λόγω  αγροτεμαχίου  και,  για  το  λόγο  αυτό,  μας  κατατέθηκε  η  από  27.08.2012 
υπεύθυνη δήλωση του κ. Νικολάου Σέρβου για τη δωρεά της ανωτέρω έκτασης του 
αγροτεμαχίου ιδιοκτησία του για την κατασκευή της υδατοδεξαμενής. Ο Δήμος μας 
προχώρησε  μάλιστα,  στην  επανακατάθεση  ΜΠΕ  του  έργου,  προκειμένου  να 
συμπεριληφθεί στην ένταξη στο ΕΣΠΑ και το τμήμα αυτό του έργου που αφορά στην 
κατασκευή της εν λόγω δεξαμενής. 

Εν  συνεχεία,  και  αφού  κλήθηκαν  οι  συνιδιοκτήτες  προκειμένου  να 
υπογράψουν  το  σχετικό  χρησιδάνειο,  μας  κατέθεσαν  αίτηση  (αρ.  πρωτ.: 
6549/16.11.2012) με την οποία ζητούν:

1. Οι  εργασίες  κατασκευής  της  υδατοδεξαμενής  να  μην  εκτελεστούν  κατά  τη  
χρονική περίοδο από 15 Ιουνίου έως και 30 Αυγούστου

2. Τα 100 – 150 μέτρα του δρόμου προσπέλασης να γίνουν από μπετόν ή άσφαλτο
3. Η δεξαμενή να είναι υπόγεια και όχι υπέργεια και –εν πάσει περιπτώσει- να μην  

εξέχει από το φυσικό έδαφος
4. Να  δοθεί  στους  συνιδιοκτήτες  το  δικαίωμα  σύνδεσης  με  το  δίκτυο,  να  

πληρώνουν  το  πάγιο  και  να  έχουν  ετησίως  150m3 νερό  αχρεωστήτως,  με  
υποχρέωση  να  χρεώνονται  κανονικά  βάσει  τιμολογίου  τα  όποια  επιπλέον  
κυβικά (δηλ. 8 κατοικίες χ 150 m3 ετησίως).

Αναφορικά,  λοιπόν,  με  τα  προαναφερθέντα  αιτήματα  των  συνιδιοκτητών  του 
αγροτεμαχίου,  προκειμένου  να  προχωρήσουμε  στη  μεταξύ  μας  υπογραφή 
χρησιδανείου,  δηλώνουμε  ότι  για  μεν  το  χρονικό  διάστημα  κατασκευής  της 
δεξαμενής θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ μας συνεννόηση, για δε την κατασκευή 
υπόγειας δεξαμενής, αυτή προβλέπεται –ούτως ή αλλιώς- στη συμπληρωματική ΜΠΕ 
του έργου. Σε ό, τι αφορά στο αίτημα ασφαλτόστρωσης του δρόμου προσπέλασης 
και,  κυρίως,  της  απαλλαγής  από  την  πληρωμή  κατανάλωσης  νερού  έως  150m3  

ετησίως ανά κατοικία,  θεωρούμε  ότι  είναι  απαράδεκτό,  αφού δεν συνάδει  με  την 
αρχική απόφαση παραχώρησης του 2007. 

Για  το  λόγο  αυτό,  εισηγούμαστε  την  απόρριψη  των  ανωτέρω  όρων  και  την 
αναζήτηση άλλης πρόσφορης λύσης, εφόσον τα ανωτέρω αιτήματα παραμείνουν σε 
ισχύ. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Απορρίπτει  τους  ανωτέρω  όρους  και  αναζητά  άλλη  πρόσφορη  λύση,  εφόσον  τα 
αιτήματα των συνιδιοκτητών του οικοπέδου παραμείνουν σε ισχύ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 174/2012
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                                                                         Ποδόγυρος Πέτρος
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός
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  Θεοδώρου Καλλιόπη

  Μαρούλης Φίλιππος

  Παούρης Δημήτριος

  Ευαγγέλου Ιωάννης

  Βρεττός Στέφανος

  Λέπουρας Στυλιανός

  Λέανδρος Εμμανουήλ

     Ζουλός Νικόλαος


