
16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 21ης Δεκεμβρίου 2012

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 21η Δεκεμβρίου 2012.

Σήμερα, την 21η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο  σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  6886/17-12-2012  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών 
βρέθηκαν παρόντα 13 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

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

          
                                                                                                                       

                                                                           (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
16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21/12/2012

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6886/17.12.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Έγκριση  μελέτης  «Οριοθέτηση  ρέματος  στη  θέση “Βουρκάρι  ”  Ν.  Κέας», 
ιδιοκτησίας Ιωάννη Χαραλαμπίδη και Κλεονίκης Παύλου [εισηγητής: Δήμαρ-
χος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

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

3. Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών 
κτιρίων–ΣΑΤΑ2012. [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπού-
λου]

4. Κατανομή ΚΑΠ των Δήμων για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες-ΣΑΤΑ 
2012 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Στυλιανός Βασιλάκης] 

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

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

7. Αίτημα διαγραφής οφειλών πολιτών [εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Στυλιανός 
Βασιλάκης]

8. Αποδοχή ποσού 16.381,57€ για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών κατά 
τη σχολική περίοδο 2011-12 [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσα-
ροπούλου]

9. Απόφαση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων 
Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου]

10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες [εισηγητής: Αντι-
δήμαρχος: κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

11.Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Χιονάτου του Αποστόλη για 
την κατασκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Κορησσίας-Ιουλίδας στο πλαί-
σιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλί-
δας Ν. Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

12. Γνωμοδότηση επί  Μελέτης  περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων του  έργου «Λει-
τουργία αδρανών υλικών από τη “ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ” στη θέση 
“Πετρούσα”» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

13. Επικαιροποίηση απόφασης 41/2012 Δ.Σ. για παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ στη 
θέση Χάλαρα [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

14. Έγκριση  δαπανών για  τις  χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  2012 του  Δήμου 
Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

15. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, 
στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τους ΟΤΑ [εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μεταχειρισμένου απορ-

ριμματοφόρου [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας μεταχειρισμένου ερπι-

στριοφόρου φορτωτή [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
3. Επιβολή  συντελεστή  ΤΑΠ  [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος:  κ.  Στυλιανός 

Βασιλάκης]
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4. Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.Κ. οικονομικού έτους 2013 [εισηγη-
τής: Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]
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Θέμα  1ο:  Έγκριση  μελέτης  «Οριοθέτηση  ρέματος  στη  θέση  “Βουρκάρι”  Ν. 
Κέας», ιδιοκτησίας Ιωάννη Χαραλαμπίδη και Κλεονίκης Παύλου.

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.  98170/7856/26-11-2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων 
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μας αποστέλλεται πλήρης Υδραυλική 
και Υδρολογική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση «Βουρκάρι» νήσου 
Κέας, ιδιοκτησίας Ιωάννη Χαραλαμπίδη και Κλεονίκης Παύλου, κατόπιν αίτησης για 
οριοθέτησή του, ελεγμένη και θεωρημένη 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. 
98170/7856/26-11-2012  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. 98170/7856/26-11-2012 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  ρέματος  στη  θέση 
«Βουρκάρι» νήσου Κέας, ιδιοκτησίας Ιωάννη Χαραλαμπίδη και Κλεονίκης Παύλου, 
όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 175/2012
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Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέας 
οικονομικού έτους 2012

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

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

  Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:
1. Μείωση ΚΑ 0322.0001 «Τέλος ύδρευσης» ποσό 145.000,00 €
2. Μείωση ΚΑ 0322.0002 «Πάγιο ύδρευσης» ποσό 30.000,00 €
3. Μείωση ΚΑ 0341.0003 «Πάγιο αποχέτευσης» ποσό 15.000,00 €

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

Α. ΕΣΟΔΑ

1. Ενίσχυση ΚΑ 0211.0001 «Τόκοι καταθέσεων τράπεζας Πειραιώς» ποσό 
10.000,00 €

2. Ενίσχυση ΚΑ 0413.0001 «Παράταση χρόνου ταφής» ποσό 1.000,00 €
3. Ενίσχυση ΚΑ 0415.0001 «Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων» ποσό 

500,00 €
4. Ενίσχυση ΚΑ 0619.0002 «Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες αρθ. 27 

Ν. 3759/2009» ποσό 11.774,76 €
5. Ενίσχυση ΚΑ 0619.0003 «Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες άρθ 27 

Ν. 3759/2009» ποσό 4.917,80 €
6. Ενίσχυση ΚΑ 0716.0001 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλο-

δαπών (1 έως 3 έτη)» ποσό 3.000,00 €
7. Ενίσχυση ΚΑ 1311.0001 «ΚΑΠ από το ΠΔΕ (ΣΑΤΑ)» ποσό 96.520,00 €
8. Ενίσχυση ΚΑ 1312.0001 «Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση σχο-

λικών κτιρίων» ποσό 1.800,00 €
9. Ενίσχυση ΚΑ 1511.0001 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» 

ποσό 1.000,00 €
10. Ενίσχυση  ΚΑ  1512.0001  «Έσοδα  από  πρόστιμα  του  ΚΟΚ»  ποσό 

3.500,00€
11. Ενίσχυση ΚΑ 2112.0001 «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης» ποσό 

165.000,00 €
12. Ενίσχυση  ΚΑ  2112.0002  «Τακτικά  έσοδα  ΠΟΕ  από  πάγιο  ύδρευσης» 

ποσό 10.000,00 €
13. Ενίσχυση ΚΑ 2114.0003 «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευ-

σης» ποσό 15.000,00 €
14. Ενίσχυση ΚΑ 2118.0001 «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων, εστιατορί-

ων κτλ ΠΟΕ» ποσό 1.000,00 €
15. Ενίσχυση  ΚΑ  2119.0006  «Τέλος  αδειών  οικοδομών  ΠΟΕ»  ποσό 

1.500,00€
16. Ενίσχυση ΚΑ 4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών» ποσό 7.000,00 €
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17. Ενίσχυση  ΚΑ  4122.0001  «Φόρος  επί  της  αντιμισθίας  αιρετών»  ποσό 
15.000,00 €

18. Ενίσχυση ΚΑ 4122.0002 «ΟΓΑ 20% ΧΑΡΤ 1% & ΧΑΡΤ 1% Αιρετών» 
ποσό 1.000,00 €

19. Ενίσχυση  ΚΑ  4123.0003  «Φόρος  εισοδήματος  1%  4%  8%»  ποσό 
35.000,00 €

20. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0004 «Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα» 
ποσό 500,00 €

21. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0004 «ΕΜΠ & ΤΣΜΕΔΕ Έργων – μελετών» ποσό 
4.500,00 €

22. Ενίσχυση  ΚΑ  4124.0005  «ΤΕΕ  έργων-μελετών-προμηθειών»  ποσό 
500,00€

23. Ενίσχυση  ΚΑ  4124.0008  «Χαρτόσημο  2,4%  επί  της  κράτησης  υπέρ 
ΤΣΜΕΔΕ» ποσό 200,00 €

24. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0009 «ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ (εκτός μισθ)» ποσό 500,00 €
25. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0010 «ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ (εκτός μισθ)» ποσό 200,00  €
26. Ενίσχυση  ΚΑ  4124.0017  «Ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης  2%»  ποσό 

5.000,00€
27. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0018 «Φ.Π.Α. 9%» ποσό 5.000,00 €
28. Ενίσχυση  ΚΑ  4124.0021  «Έκτακτη  εισφορά  μισθοδοσίας»  ποσό 

2.000,00€
29. Δημιουργία ΚΑ 4124.0023 «ΓΕΩΤΕΕ» ποσό 200,00 €
30. Ενίσχυση ΚΑ 4131.0001 « ΙΚΑ ΕΤΑΜ» ποσό 3.000,00 €
31. Ενίσχυση ΚΑ 4131.0002 «ΤΣΜΕΔΕ (μισθ)» ποσό 2.500,00 €
32. Ενίσχυση  ΚΑ  4131.0007  «Ειδική  εισφορά  1%  υπέρ  ΤΠΔΥ»  ποσό 

2.000,00 €
33. Ενίσχυση  ΚΑ  4131.0008  «Ειδική  εισφορά  1%  υπέρ  ΟΑΕΔ»  ποσό 

1.500,00 € 

Β. ΕΞΟΔΑ

1. Ενίσχυση ΚΑ 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών» ποσό 14.000,00 €
2. Ενίσχυση ΚΑ 00.6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτε-

ρικού» ποσό 1.500,00 €
3. Ενίσχυση ΚΑ 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» ποσό 10.000,00 €
4. Ενίσχυση ΚΑ 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών 

υπηρεσιών» ποσό 10.000,00 €
5. Ενίσχυση ΚΑ 10.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος διοικητικών υπηρε-

σιών.» ποσό 7.500,00 €
6. Ενίσχυση ΚΑ 15.6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών πολι-

τισμού» ποσό 2.500,00 €
7. Ενίσχυση  ΚΑ  15.6211.0002  «Προσαύξηση  παροχής  ΔΕΗ  κτιρίων  του 

Δήμου» ποσό 1.000,00 €
8. Δημιουργία ΚΑ 25.6112.0001 «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» για υποστήριξη έργων ύδρευσης» 
ποσό 2.300,00 €

9. Ενίσχυση ΚΑ 25.6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων 
υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης» ποσό 35.000,00 €

10. Δημιουργία  ΚΑ  25.7112.0005  «Αγορά  ακινήτου  για  δημοτική  δεξαμενή 
ύδρευσης Ιουλίδας» ποσό 50.000,00 €

11. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8221  «Απόδοση  φόρων  μισθωτών  υπηρεσιών»  ποσό 
7.000,00 €

12. Ενίσχυση ΚΑ 80.8222 «Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδη-
μάρχων, μελών ΔΣ» ποσό 16.000,00 €
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13. Ενίσχυση ΚΑ 80.8223 «Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. Επαγ-
γελματιών κλπ» ποσό 35.000,00 €

14. Ενίσχυση ΚΑ 80.8224.0001 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσί-
ου» ποσό 18.600,00 €

15. Ενίσχυση ΚΑ 80.8231 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» 
ποσό 9.000,00 €

16. Ενίσχυση ΚΑ 80.8261.0001 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσό 
1.600,00 €

 
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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.   Ευαγγέλου  Ιωάννης,  Λέπουρας  Στυλιανός  και 
Στέφανος Βρεττός καταψηφίζουν την ενίσχυση του ΚΑ 1512.0001 «Έσοδα από 
πρόστιμα του ΚΟΚ» με ποσό 3.500,00€ για λόγους Αρχής)

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

Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:
4. Μείωση ΚΑ 0322.0001 «Τέλος ύδρευσης» ποσό 145.000,00 €
5. Μείωση ΚΑ 0322.0002 «Πάγιο ύδρευσης» ποσό 30.000,00 €
6. Μείωση ΚΑ 0341.0003 «Πάγιο αποχέτευσης» ποσό 15.000,00 €

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

Α. ΕΣΟΔΑ

1. Ενίσχυση ΚΑ 0211.0001 «Τόκοι καταθέσεων τράπεζας Πειραιώς» ποσό 
10.000,00 €

2. Ενίσχυση ΚΑ 0413.0001 «Παράταση χρόνου ταφής» ποσό 1.000,00 €
3. Ενίσχυση ΚΑ 0415.0001 «Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων» ποσό 

500,00 €
4. Ενίσχυση ΚΑ 0619.0002 «Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες αρθ. 27 

Ν. 3759/2009» ποσό 11.774,76 €
5. Ενίσχυση ΚΑ 0619.0003 «Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες άρθ 27 

Ν. 3759/2009» ποσό 4.917,80 €
6. Ενίσχυση ΚΑ 0716.0001 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλο-

δαπών (1 έως 3 έτη)» ποσό 3.000,00 €
7. Ενίσχυση ΚΑ 1311.0001 «ΚΑΠ από το ΠΔΕ (ΣΑΤΑ)» ποσό 96.520,00 €
8. Ενίσχυση ΚΑ 1312.0001 «Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση σχο-

λικών κτιρίων» ποσό 1.800,00 €
9. Ενίσχυση ΚΑ 1511.0001 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» 

ποσό 1.000,00 €
10.Ενίσχυση  ΚΑ  1512.0001  «Έσοδα  από  πρόστιμα  του  ΚΟΚ»  ποσό 

3.500,00€
11. Ενίσχυση ΚΑ 2112.0001 «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης» ποσό 

165.000,00 €
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12. Ενίσχυση  ΚΑ  2112.0002  «Τακτικά  έσοδα  ΠΟΕ  από  πάγιο  ύδρευσης» 
ποσό 10.000,00 €

13. Ενίσχυση ΚΑ 2114.0003 «Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευ-
σης» ποσό 15.000,00 €

14. Ενίσχυση ΚΑ 2118.0001 «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων, εστιατορί-
ων κτλ ΠΟΕ» ποσό 1.000,00 €

15. Ενίσχυση  ΚΑ  2119.0006  «Τέλος  αδειών  οικοδομών  ΠΟΕ»  ποσό 
1.500,00€

16. Ενίσχυση ΚΑ 4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών» ποσό 7.000,00 €
17. Ενίσχυση  ΚΑ  4122.0001  «Φόρος  επί  της  αντιμισθίας  αιρετών»  ποσό 

15.000,00 €
18. Ενίσχυση ΚΑ 4122.0002 «ΟΓΑ 20% ΧΑΡΤ 1% & ΧΑΡΤ 1% Αιρετών» 

ποσό 1.000,00 €
19. Ενίσχυση  ΚΑ  4123.0003  «Φόρος  εισοδήματος  1%  4%  8%»  ποσό 

35.000,00 €
20. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0004 «Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα» 

ποσό 500,00 €
21. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0004 «ΕΜΠ & ΤΣΜΕΔΕ Έργων – μελετών» ποσό 

4.500,00 €
22. Ενίσχυση  ΚΑ  4124.0005  «ΤΕΕ  έργων-μελετών-προμηθειών»  ποσό 

500,00€
23. Ενίσχυση  ΚΑ  4124.0008  «Χαρτόσημο  2,4%  επί  της  κράτησης  υπέρ 

ΤΣΜΕΔΕ» ποσό 200,00 €
24. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0009 «ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ (εκτός μισθ)» ποσό 500,00 €
25. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0010 «ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ (εκτός μισθ)» ποσό 200,00  €
26. Ενίσχυση  ΚΑ  4124.0017  «Ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης  2%»  ποσό 

5.000,00€
27. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0018 «Φ.Π.Α. 9%» ποσό 5.000,00 €
28. Ενίσχυση  ΚΑ  4124.0021  «Έκτακτη  εισφορά  μισθοδοσίας»  ποσό 

2.000,00€
29. Δημιουργία ΚΑ 4124.0023 «ΓΕΩΤΕΕ» ποσό 200,00 €
30. Ενίσχυση ΚΑ 4131.0001 « ΙΚΑ ΕΤΑΜ» ποσό 3.000,00 €
31. Ενίσχυση ΚΑ 4131.0002 «ΤΣΜΕΔΕ (μισθ)» ποσό 2.500,00 €
32. Ενίσχυση  ΚΑ  4131.0007  «Ειδική  εισφορά  1%  υπέρ  ΤΠΔΥ»  ποσό 

2.000,00 €
33. Ενίσχυση  ΚΑ  4131.0008  «Ειδική  εισφορά  1%  υπέρ  ΟΑΕΔ»  ποσό 

1.500,00 € 

Β. ΕΞΟΔΑ

17. Ενίσχυση ΚΑ 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών» ποσό 14.000,00 €
18. Ενίσχυση ΚΑ 00.6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτε-

ρικού» ποσό 1.500,00 €
19. Ενίσχυση ΚΑ 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» ποσό 10.000,00 €
20. Ενίσχυση ΚΑ 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών 

υπηρεσιών» ποσό 10.000,00 €
21. Ενίσχυση ΚΑ 10.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος διοικητικών υπηρε-

σιών.» ποσό 7.500,00 €
22. Ενίσχυση ΚΑ 15.6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών πολι-

τισμού» ποσό 2.500,00 €
23. Ενίσχυση  ΚΑ  15.6211.0002  «Προσαύξηση  παροχής  ΔΕΗ  κτιρίων  του 

Δήμου» ποσό 1.000,00 €
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24. Δημιουργία ΚΑ 25.6112.0001 «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» για υποστήριξη έργων ύδρευσης» 
ποσό 2.300,00 €

25. Ενίσχυση ΚΑ 25.6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων 
υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης» ποσό 35.000,00 €

26. Δημιουργία  ΚΑ  25.7112.0005  «Αγορά  ακινήτου  για  δημοτική  δεξαμενή 
ύδρευσης Ιουλίδας» ποσό 50.000,00 €

27. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8221  «Απόδοση  φόρων  μισθωτών  υπηρεσιών»  ποσό 
7.000,00 €

28. Ενίσχυση ΚΑ 80.8222 «Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδη-
μάρχων, μελών ΔΣ» ποσό 16.000,00 €

29. Ενίσχυση ΚΑ 80.8223 «Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. Επαγ-
γελματιών κλπ» ποσό 35.000,00 €

30. Ενίσχυση ΚΑ 80.8224.0001 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσί-
ου» ποσό 18.600,00 €

31. Ενίσχυση ΚΑ 80.8231 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» 
ποσό 9.000,00 €

32. Ενίσχυση ΚΑ 80.8261.0001 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσό 
1.600,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 176/2012

9



16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 21ης Δεκεμβρίου 2012

Θέμα 3ο: Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη επισκευής και συντήρησης σχολικών κτι-
ρίων–ΣΑΤΑ2012

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 
διαχείρισης Δήμων»,

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

3. Το υπ’ αριθμ. 43774/21-11-2012  έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  ότι,  σε  εκτέλεση  της  αριθμ. 
155891/11.12.2012  χρηματικής  εντολής  του  ΥΠΕΣΑΗΔ,  κατανέμεται  στο 
Δήμο  μας  το  ποσό  των  3.160,00€  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των 
κτηρίων  των  σχολικών  μονάδων  Α’θμιας  και  Β’θμιας  Εκπαίδευσης  έτους 
2012 - 2013, 

Στο προαναφερόμενο ποσό γίνεται παρακράτηση για το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων (Τ.Π.Δ.), ύψους 0,15%, δηλαδή ποσό ύψους 4,74€. Επομένως το καθαρό 
ποσό ανέρχεται σε 3.155,26€.

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 3.155,26€ (μειωμένου κατά 0,15% για 
δικαιώματα Τ.Π.Δ.,  δηλαδή ποσού 4,74€) σε βάρος της  εγγεγραμμένης 
στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2012 με Κ.Α. 00.6711

3. Να εγκρίνει τη διάθεση της ανωτέρω δαπάνης και
4. Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 

Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση  του  ΥΠΕΣΑΗΔ,  το 
ποσό που αποδίδεται, πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συντήρηση 
και επισκευή των σχολικών κτηρίων των μονάδων Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του 
Δήμου Κέας.

Για το λόγο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική απόφαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κέας (αρ. απόφασης: 8/2011), η οποία βασίστηκε στις 
πραγματικές  ανάγκες  των  σχολικών  κτηρίων,  εισηγούμαστε  την  κατανομή  του 
ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 2.000,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης  1.155,26€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 3.155,26€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

10



16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 21ης Δεκεμβρίου 2012

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43774/21-11-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την 
υπ’ αριθμ. 8/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2012 στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 
Δήμου Κέας για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 2.000,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης  1.155,26€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 3.155,26€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  177/2012
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Θέμα 4ο: Κατανομή ΚΑΠ των Δήμων για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες-
ΣΑΤΑ 2012.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, 
ο οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με 
τις υπ’ αριθμ. 47376/17.12.2012, 47377/17.12.2012 και 43773/21.11.2012 αποφάσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των ΟΤΑ 
της χώρας για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ΣΑΤΑ 2012, από τις 
οποίες  προκύπτει  η  χρηματοδότηση  του  Δήμου  μας  με  το  συνολικό  ποσό  των 
221.520,000€.

Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και προτείνουμε 
την κατανομή ΣΑΤΑ 2012, συνολικού ποσού 221.520,000€. για κάλυψη έργων και 
επενδυτικών  δραστηριοτήτων,  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  έτους  2012 του  Δήμου ως 
εξής:
ΚΑ 25.7312.0022 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου - Κορησσίας», 
ποσού 38.311,65€
ΚΑ  70.7311.0001  «Επέκταση  και  εκσυγχρονισμός  δημοτικών  σφαγείων»,  ποσού 
183.208,35€
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ 
αριθμ.  47376/17.12.2012,  47377/17.12.2012  και  43773/21.11.2012  αποφάσεις  του 
Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται  χρηματοδότηση  του  Δήμου  μας  με  το  συνολικό  ποσό  των 
221.520,000€  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  κάλυψη  έργων  και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων ΣΑΤΑ 2012

2. Κατανέμει το ποσό των 221.520,00€ ως εξής:
• ΚΑ  25.7312.0022  «Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου  - 

Κορησσίας», ποσού 38.311,65€
• ΚΑ 70.7311.0001 «Επέκταση και εκσυγχρονισμός δημοτικών σφαγείων», 

ποσού 183.208,35€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  178/2012
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Θέμα  5ο:  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 μετά τις παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
επ’ αυτού τον επανυποβάλει προς έγκριση και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρα-
κάτω 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
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Γενικό Σύνολο (Α+Β) 85.914,98

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 Ανόργανων 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
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6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ.
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 27.540,16 €. 

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.
Ο  Επικεφαλής  της  μειοψηφούσας  παράταξης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.  Ι. 

15



16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 21ης Δεκεμβρίου 2012

Ευαγγέλου,  ζητά  διευκρινήσεις  για  το  κεφάλαιο  ίδρυσης  της  Επιχείρησης  και  τη 
λογιστική απεικόνιση αυτού, δεδομένου ότι η παρούσα σύνθεση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚ 
δεν διαχειρίστηκε  ποτέ  το κεφάλαιο  των 58.200,00€,  το οποίο  παρουσιαζόταν ως 
εισπραχθέν από την Επιχείρηση και εκφράζει  φόβο για τη συνέχεια της διαφοράς 
αυτής στον προϋπολογισμό της ΚΕΔΚ για το οικονομικό έτος 2013.

Η Λογίστρια της ΚΕΔΚ, κα Τσούφη Αντωνία, η οποία παρίσταται, διευκρινίζει ότι εκ 
των 58.200,00€ που εμφανιζόταν ως κεφάλαιο της Επιχείρησης, έχει καταβληθεί σε 
αυτή  το  ποσό των 10.259,60€ και  το  υπόλοιπο διορθώθηκε  στον ισολογισμό  της 
ΚΕΔΚ  οικονομικού  έτους  2011  και  εμφανίζεται  ως  οφειλόμενη  η  διαφορά  των 
47.940,40€.

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
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ι. Ευαγγέλου, Στ. Λέπουρας & Στ. Βρεττός 

δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ»)

Εγκρίνει τον ισολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.) 
για το οικονομικό έτος 2011, όπως αυτός επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης  και  αποδέχεται  τη  δέσμευση  του  Δήμου για  τακτοποίηση της  εν  λόγω 
εκκρεμότητας στο κεφάλαιο της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 179/2012

Θέμα 6ο: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, 
ο οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι 
πολίτες με αιτήσεις τους ζητούν τον έλεγχο των χρεώσεών τους, σε τέλη ύδρευσης-
αποχέτευσης κ.λπ. και για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία, εισηγείται την λήψη 
απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις αυτές.

1) Ιωαννίδης Ευστράτιος (κωδικός οφειλέτη 11820): κατά τη σύνταξη καταλόγου 
τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012 το 
υδρόμετρο   ακινήτου  με  αριθμό  00980  ιδιοκτησίας  κ.  Ιωαννίδη  Ευστράτιου  που 
βρίσκεται  στην  περιοχή  Οτζιάς  της  νήσου  Κέας,  κατέγραψε  1318  κυβικά  που 
αντιστοιχούν σε 6.307,16€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με αίτησή του ο υπόχρεος 
ζήτησε τον έλεγχο του υδρομέτρου και κατόπιν αυτού οι αρμόδιοι υπάλληλοι της 
υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν τον έλεγχο του υδρομέτρου με την διαδικασία 
της παράλληλης μέτρησης όπου διαπιστώθηκε απόκλιση  3,5 % στην καταγραφή των 
κυβικών.  Έτσι,  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  ύδρευσης,  εισηγούμαστε  να 
επαναβεβαιωθεί η περίοδος από  Μάιο 2011 έως Οκτώβριο 2011 βάσει του μέσου 
όρου  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων  που  αυτή  υπολογίζεται  στα  109 
κυβικά.

2)  Φύσσας Παναγιώτης (κωδικός οφειλέτη 13474): κατά τη σύνταξη καταλόγου 
τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012 το 
υδρόμετρο  ακινήτου με αριθμό 462 ιδιοκτησίας κ. Φύσσα  Παναγιώτη που βρίσκεται 
στην περιοχή Βουρκάρι της νήσου Κέας, κατέγραψε 582 κυβικά που αντιστοιχούν σε 
2.295,96€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με αίτησή του ο κ. Φύσσας ζήτησε τον 
έλεγχο του υδρομέτρου, διότι θεωρεί υπερβολική την εν λόγω κατανάλωση. Κατόπιν 
αυτού η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης  προέβη στον έλεγχο του υδρομέτρου με την 
διαδικασία  της  παράλληλης  μέτρησης  όπου  δεν  καταγράφηκε  απόκλιση  στην 
καταγραφή  των  κυβικών,  και  ως  εκ  τούτου  παραμένει  η  αρχική  χρέωση  όπως 
βεβαιώθηκε.

3)  Μπάρλας Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 12238):  κατά τη σύνταξη καταλόγου 
τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012 το 
υδρόμετρο ακινήτου με  αριθμό 25935230 ιδιοκτησίας  κ.  Μπάρλα Δημητρίου που 
βρίσκεται  στην  περιοχή  Οτζιάς  της  νήσου  Κέας,  κατέγραψε  197  κυβικά  που 
αντιστοιχούν σε 313,25€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο κ.  Μπάρλας με αίτησή 
του ζήτησε τον έλεγχο του υδρομέτρου και έτσι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας 
ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση όπου δεν διαπιστώθηκε απόκλιση 
στην καταγραφή των κυβικών. Συνεπώς ισχύει η αρχική χρέωση όπως είχε αρχικά 
βεβαιωθεί.

4)  Νικολάου Νικόλαος (κωδικός  οφειλέτη 11251):  κατά τη σύνταξη καταλόγου 
τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012 το 
υδρόμετρο  ακινήτου  με  αριθμό  25572  ιδιοκτησίας  κ.  Νικολάου  Νικόλαου  που 
βρίσκεται  στην  περιοχή  Οτζιάς  της  νήσου  Κέας,  κατέγραψε  223  κυβικά  που 
αντιστοιχούν σε 398,27€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Όπως έγινε γνωστό από τους 
αρμόδιους  υπαλλήλους  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  προκλήθηκε  βλάβη  στο εν  λόγω 
υδρόμετρο  από άγνωστη αιτία. Το υδρόμετρο βρίσκεται σε απόσταση 200 περίπου 
μέτρων από την οικία  του κ.  Νικολάου και  ως  τούτου ο έλεγχός  του καθίσταται 
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ιδιαίτερα δύσκολος.  Ο κ.  Νικολάου ζητά με αίτησή του την ευνοϊκή εξέταση της 
οφειλής του. 
 
5)  Αντωνιάδης  Πέτρος  (κωδικός  οφειλέτη  10021) αντίκλητος  ένοικος Λάσκος 
Χρήστος: κατά τη σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 
και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012 της περιόδου 5ος/2011-10ος/2011,   το υδρόμετρο 
ακινήτου με αριθμό 54729 ιδιοκτησίας κ .Αντωνιάδη Πέτρου που βρίσκεται  στην 
περιοχή  Βουρκάρι  της  νήσου  Κέας,  κατέγραψε  433  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε 
1.179,26€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . Η χρέωση για το υδρόμετρο του ακινήτου 
που στεγάζεται η επιχείρηση ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ με την επωνυμία ΚΟΚΚΑ  ΚΑΦΕ στην 
περιοχή  Βουρκάρι  Κέας,  ήταν  απόρροια  του  κατ’  εκτίμηση   υπολογισμού  των 
κυβικών  στις  δύο  εξαμηνιαίες  περιόδους  ύδρευσης  με  100  κυβικά  για  την  κάθε 
περίοδο διότι το υδρόμετρο δεν λειτουργούσε. Έτσι στην 6η συνεδρίαση του Δ.Σ και 
με  την  υπ’  αριθμ.  72/2012  απόφαση  του  Δ.Σ  προτάθηκε  η  βεβαίωση  της  κάθε 
περιόδου για 50 κυβικά για το εν λόγω υδρόμετρο. Ζητείται επομένως και για το εν 
λόγω διάστημα 5ος/2011-10ος/2011, να γίνει βεβαίωση για 50 κυβικά.

6)  Δήμος Κέας-Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου (κωδικός οφειλέτη 12830): αντίκλητος 
Πουλάκη  Μαρία  Πρόεδρος  της  Α΄βαθμιας  Σχολικής  Επιτροπής  με  την  υπ΄άριθμ. 
5608/21-9-2012 αίτησή της  ζητά την επαναβεβαίωση των τελών ύδρευσης για το 
χρονικό διάστημα 5ος 2011-10ος2011  καταλόγου τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-
9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012, όπου το υδρόμετρο 37315 κατέγραψε 391 
κυβικά που αντιστοιχούν σε 1.255,01€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), διότι με την 
διαδικασία της παράλληλης μέτρησης στης 5/7/2012 διαπιστώθηκε απόκλιση στην 
καταγραφή των κυβικών στο 6% και σύμφωνα με την 112/2012 απόφαση του Δ.Σ 
όπου συζητήθηκε η ένστασή της αποφασίστηκε να καταλογιστεί  με την τεκμαρτή 
κατανάλωση  βασιζόμενη  στον  μέσο  όρο  των  4  τελευταίων  ενδείξεων  (3  στην 
προκειμένη  περίπτωση).  Επειδή  το  υδρόμετρο  δεν  έχει  αλλάξει  προτείνεται  να 
βεβαιωθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα με τον ίδιο μέσο όρο που υπολογίστηκε 
με την 112/2012 απόφαση του Δ.Σ, δηλαδή για 65 κυβικά.

7)  Γαβριήλογλου  Χριστίνα  του  Γεωργίου  (κωδικός  οφειλέτη  10923):  κατά  τη 
σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  στοιχεία  5283/4-9-2012  και  αριθμό 
βεβαίωσης 21/4-9-2012 της περιόδου 5ος/2011-10ος/2011,   το υδρόμετρο  ακινήτου με 
αριθμό 15858 ιδιοκτησίας κ. Γαβριήλογλου Χριστίνας που βρίσκεται στην περιοχή 
Οτζιάς  της  νήσου  Κέας,  κατέγραψε  340  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε  977,06€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με τις  υπ΄αριθμ.   5245/3-9-2012 και 6191/29-10-
2012  αίτησή  της  ζητά  την  επαναβεβαίωση  των  τελών  ύδρευσης  για  το  χρονικό 
διάστημα 5ος 2011-10ος2011  καταλόγου τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 
και  αριθμό  βεβαίωσης  21/4-9-2012,  διότι  με  την  διαδικασία  της  παράλληλης 
μέτρησης  στης  22/6/2010  διαπιστώθηκε  ότι  το  υδρόμετρο  είναι  χαλασμένο   και 
σύμφωνα  με  την  72/2012  απόφαση  του  Δ.Σ  όπου  συζητήθηκε  η  ένστασή  της 
αποφασίστηκε να καταλογιστεί με την τεκμαρτή κατανάλωση βασιζόμενη στον μέσο 
όρο των 4 τελευταίων ενδείξεων. Όμως, επειδή το υδρόμετρο δεν έχει αλλάξει  με 
αποτέλεσμα την λανθασμένη καταγραφή κυβικών, προτείνεται να βεβαιωθεί για το εν 
λόγω  χρονικό  διάστημα  για  64  κυβικά   δηλαδή  με  τον  ίδιο  μέσο  όρο  που 
υπολογίστηκε με την 72/2012 απόφαση του Δ.Σ

8)  Μπάρδης Λεωνίδας  (κωδικός  οφειλέτη  10979):  κατά  τη σύνταξη καταλόγου 
τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012 της 
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περιόδου 5ος/2011-10ος/2011,   το υδρόμετρο  ακινήτου με αριθμό 58733 ιδιοκτησίας 
κ. Μπάρδη Λεωνίδα  που βρίσκεται στην περιοχή Οτζιάς της νήσου Κέας, κατέγραψε 
366 κυβικά που αντιστοιχούν σε 1.118,76€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με  την 
υπ΄  άριθμ.  5785/28-9-2012  αίτησή  του  ο  υπόχρεος  ζήτησε  τον  έλεγχο  του 
υδρομέτρου  και  κατόπιν  αυτού  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της  υπηρεσίας  ύδρευσης 
πραγματοποίησαν τον  έλεγχο  του υδρομέτρου  με  την  διαδικασία  της  παράλληλης 
μέτρησης όπου διαπιστώθηκε απόκλιση  3,5% στην καταγραφή των κυβικών. Έτσι 
σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης να επαναβεβαιωθεί η συγκεκριμένη περίοδος 
βάσει  του  μέσου  όρου  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων  που  αυτή 
υπολογίζεται στα 63  κυβικά.

9) Μαυρικίδου Αλεξάνδρα (κωδικός οφειλέτη 13227): κατά τη σύνταξη καταλόγου 
τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012 της 
περιόδου  5ος/2011-10ος/2011,  τα  υδρόμετρα   ακινήτου  με  αριθμούς  26476148  και 
26476149  ιδιοκτησίας  κ.  Μαυρικίδου  Αλεξάνδρας   που  βρίσκεται  στην  περιοχή 
Βουρκάρι   της  νήσου  Κέας,  κατέγραψε  270  και  260   κυβικά   αντίστοιχα  που 
αντιστοιχούν σε  595,56€ και 541,06€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).Με 
την 6203/29-10-2012 αίτησή της  ζήτησε τον  έλεγχο  των υδρομέτρων  της,  και  η 
τεχνική  υπηρεσία  ύδρευσης  πραγματοποίησε  έλεγχο  με  τη  διαδικασία  της 
παράλληλης  μέτρησης  στις  19/12/2012  όπου  δεν  διαπιστώθηκε  απόκλιση  στην 
καταγραφή των κυβικών.  Συνεπώς ισχύει  η αρχική της χρέωση όπως είχε αρχικά 
βεβαιωθεί.   

10)  Χυτήρογλου Μαρία (κωδικός οφειλέτη 12339): κατά τη σύνταξη καταλόγου 
τελών  ύδρευσης  με  στοιχεία  954/2-3-2012  και  αριθμό  βεβαίωσης  8/2-3-2012  της 
περιόδου  10ος/2010-4ος/2011,  το  υδρόμετρο  ακινήτου  με  αριθμό  26476064 
ιδιοκτησίας κ. Χυτήρογλου Μαρίας που βρίσκεται στην περιοχή Οτζιάς  της νήσου 
Κέας, κατέγραψε 340  κυβικά που αντιστοιχούν σε 977,06€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). Με αίτησή της ζήτησε τον έλεγχο του υδρομέτρου και η αρμόδια υπηρεσία 
ύδρευσης  προέβη  σε  αυτόν  με  την  διαδικασία  της  παράλληλης  μέτρησης,  όπου 
διαπιστώθηκε απόκλιση  3,5 %στην καταγραφή των κυβικών. Έτσι σύμφωνα με τον 
κανονισμό ύδρευσης να επαναβεβαιωθεί η συγκεκριμένη περίοδος βάσει του μέσου 
όρου  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων  που  αυτή  υπολογίζεται  στα  149 
κυβικά  πλέον  των  προσαυξήσεων  που  προκύπτουν,  διότι  η  χρέωση  αφορά  σε 
προηγούμενο διάστημα και αφού έχει ήδη εκδοθεί ο επόμενος λογαριασμός.

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 ανωτέρω οφειλέτες:
1)  Ιωαννίδης  Ευστράτιος  (κωδικός  οφειλέτη  11820):  να  επαναβεβαιωθεί  η 
περίοδος από  Μάιο 2011 έως Οκτώβριο 2011 βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων 
τελευταίων καταναλώσεων που αυτή υπολογίζεται στα 109 κυβικά.
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2) Φύσσας Παναγιώτης (κωδικός οφειλέτη 13474): να παραμένει η αρχική χρέωση 
όπως βεβαιώθηκε.
3)  Μπάρλας Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 12238): να ισχύσει η χρέωση με τον 
κατώτερο συντελεστή
4) Νικολάου Νικόλαος (κωδικός οφειλέτη 11251): να ισχύσει η αρχική της χρέωση 
όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.   
5)  Αντωνιάδης  Πέτρος  (κωδικός  οφειλέτη  10021) αντίκλητος  ένοικος Λάσκος 
Χρήστος:  για το εν λόγω διάστημα (5ος/2011-10ος/2011) να γίνει βεβαίωση για 50 
κυβικά.
6)  Δήμος  Κέας-Νηπιαγωγείο  Βουρκαρίου  (κωδικός  οφειλέτη  12830):  να 
βεβαιωθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα (5ος/2011-10ος/2011) με τον ίδιο μέσο όρο 
που υπολογίστηκε με την 112/2012 απόφαση του Δ.Σ, δηλαδή για 65 κυβικά.
7) Γαβριήλογλου Χριστίνα του Γεωργίου (κωδικός οφειλέτη 10923): να βεβαιωθεί 
για το εν λόγω χρονικό διάστημα (5ος/2011-10ος/2011) για 64 κυβικά  δηλαδή με τον 
ίδιο μέσο όρο που υπολογίστηκε με την 72/2012 απόφαση του Δ.Σ
8)  Μπάρδης  Λεωνίδας  (κωδικός  οφειλέτη  10979):  να  επαναβεβαιωθεί  η 
συγκεκριμένη περίοδος  (5ος/2011-10ος/2011)  βάσει  του μέσου όρου των τεσσάρων 
τελευταίων καταναλώσεων που αυτή υπολογίζεται στα 63  κυβικά.
9)  Μαυρικίδου Αλεξάνδρα (κωδικός οφειλέτη 13227): να ισχύσει η χρέωση του 
ενός (1€) ευρώ για όλα τα βεβαιωθέντα κυβικά.
10)  Χυτήρογλου  Μαρία  (κωδικός  οφειλέτη  12339):  να  επαναβεβαιωθεί  η 
συγκεκριμένη περίοδος  (10ος/2010-4ος/2011)  βάσει  του μέσου όρου των τεσσάρων 
τελευταίων  καταναλώσεων  που  αυτή  υπολογίζεται  στα  149  κυβικά  πλέον  των 
προσαυξήσεων που προκύπτουν, διότι η χρέωση αφορά σε προηγούμενο διάστημα 
και αφού έχει ήδη εκδοθεί ο επόμενος λογαριασμός.

Σημείωση γραμματείας:  Από την ψηφοφορία του θέματος απέχει  η δημοτική 
σύμβουλος κα Μωραΐτου – Πουλάκη Μαρία, ως αντίκλητος του Νηπιαγωγείου 
Βουρκαρίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 180/2012
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Θέμα 7ο: Διαγραφές οφειλών πολιτών για τέλη ύδρευσης, κοιμητηρίων κ.λπ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, 
ο  οποίος  εισηγούμενος  το 7ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  κατά τη 
σύνταξη καταλόγων τελών ύδρευσης, εσόδων από νεκροταφείο κ.λπ. διαπιστώθηκαν 
από το τμήμα Εσόδων λανθασμένες  χρεώσεις  των εν  λόγω τελών στις  παρακάτω 
περιπτώσεις:
1)  Κοζαδίνος Ηλίας του Γεωργίου (κωδικός οφειλέτη 10231):  κατά τη σύνταξη 
του  βεβ.  καταλόγου  5479/17-9-2012  τελών  νεκροταφείου   με  αριθμό  βεβαίωσης 
22/17-9-2012,  βεβαιώθηκε  με  ποσό  25,00€  για  το  έτος  2012.  Με  το  ίδιο  ποσό 
βεβαιώθηκαν  κατά  το  ήμισυ  και  ισόποσα  και   οι   οφειλέτες  Κουμουντουρέα 
Κωνσταντίνα  (κωδικός  οφειλέτη  13715)  για  το  ίδιο  μνήμα και  για  το έτος  2012, 
καθώς και η Παούρη Ελευθερία (κωδικός οφειλέτη 13716) όπου είναι και οι υπόχρεες 
του εν λόγω μνήματος.  Ζητείται να γίνει διαγραφή  του ποσού των 25,00€ τελών 
Εσόδων από νεκροταφείο για το έτος  2012,από τον οφειλέτη Κοζαδίνο Ηλία, λόγω 
διπλοεγγραφής, του βεβ. καταλόγου 5479/17-9-2012 τελών νεκροταφείου με αριθμό 
βεβαίωσης 22/17-9-2012.
2)  Έγκριση  απαλλαγής  τελών  ύδρευσης  των  δημοτικών  κτηρίων  Κέας για  το 
διάστημα  Μάιος   2011  –  Οκτώβριος  2011.  Σύμφωνα  με  την  υπ’αριθμ.85/2010 
απόφαση του Δ.Σ απαλλάσσονται  της  χρέωσης τελών ύδρευσης  –αποχέτευσης  τα 
κάτωθι δημόσια κτίρια του Δήμου Κέας:
α) Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889.
β) Δημοτικό Ξενοδοχείο «Η Τζιά μας» με αριθμό υδρομέτρου 59385.
γ) Μονάδα ΒΙΟ.ΚΑ. στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287.
δ) Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337.
ε) Κηπάριο νησίδας στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13332.
στ) Δημοτική αγορά στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό υδρομέτρου 25940.
ζ)  Κ.Ε.Π  Δήμου  Κέας  στην  Ιουλίδα  Κέας,  ιδιοκτησίας  Μαυρομμάτη  Αγγελικής 
(κωδ,οφειλέτη 13277) με αριθμό υδρομέτρου 25921.
η)  Μουσικό  Σχολείο  Δήμου  Κέας,  ιδιοκτησίας  Δαμουλή  Ιωάννη  (κωδ.  οφειλέτη 
11054) με αριθμό υδρομέτρου 3107022.

Έτσι για το διάστημα από  Μάιο 2011 έως Οκτώβριο 2011 των  βεβαιωτικών 
καταλόγων  τελών  ύδρευσης  Α.  Με  αριθμ.Πρωτ.5283  /4-9-2012  και  αριθμό 
βεβαίωσης21  /4-9-2012,  Β.  Με  αριθμ.Πρωτ.6254  /1-11-2012  και  αριθμό 
βεβαίωσης30  /1-11-2012  και  Γ.  Με  αριθμ.Πρωτ.6724  /4-12-2012  και  αριθμό 
βεβαίωσης34 /4-12-2012, ,πρέπει να γίνει διαγραφή των κάτωθι οφειλών:
α) Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889, να γίνει διαγραφή 
ποσού 22,29€.
β).  Δημοτικό  Ξενοδοχείο  «Η  Τζιά  μας»  με  αριθμό  υδρομέτρου  59385,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 47,46€.
γ) Μονάδα ΒΙΟ.ΚΑ. στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287, να γίνει 
διαγραφή ποσού 22,66€.
δ) Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337, να γίνει 
διαγραφή ποσού 982,51€
ε)  Κηπάριο  νησίδας  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  13332,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 31,16€
στ).  Δημοτική  αγορά  στην  Ιουλίδα  Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  25940,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 33,47€
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ζ) Κ.Ε.Π Δήμου Κέας στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη Αγγελικής (κωδ. 
οφειλέτη 13277) με αριθμό υδρομέτρου 25921, να γίνει διαγραφή ποσού 19,30€.
η)  Μουσικό  Σχολείο  Δήμου  Κέας,  ιδιοκτησίας  Δαμουλή  Ιωάννη  (κωδ.  οφειλέτη 
11054) με αριθμό υδρομέτρου 3107022, να γίνει διαγραφή ποσού 12,76€.
3)  Κορασίδης  Γεώργιος  του  Δημητρίου  (κωδικός  οφειλέτη  10274):  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 25,00€ βεβαιωτικού καταλόγου Έσοδα από νεκροταφεία με αριθμό 
πρωτοκόλλου 5479/17-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 22/17-9-2012 διότι έχει  γίνει 
εκταφή πριν από τρία χρόνια όπως αποδεικνύεται από το αρχείο των καταστάσεων 
των κοιμητηρίων.
 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

Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1)  Κοζαδίνος Ηλίας του Γεωργίου (κωδικός οφειλέτη 10231): να γίνει διαγραφή 
του ποσού των 25,00€ τελών Εσόδων από νεκροταφείο για το έτος  2012,από τον 
οφειλέτη Κοζαδίνο Ηλία, λόγω διπλοεγγραφής, του βεβ. καταλόγου 5479/17-9-2012 
τελών νεκροταφείου με αριθμό βεβαίωσης 22/17-9-2012.
2)  α)  Τοπικό  κατάστημα  Κορησσίας με  αριθμό  υδρομέτρου  39889,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 22,29€.
β)  Δημοτικό  Ξενοδοχείο  «Η Τζιά  μας» με  αριθμό  υδρομέτρου  59385,  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 47,46€.
γ) Μονάδα ΒΙΟ.ΚΑ. στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287, να γίνει 
διαγραφή ποσού 22,66€.
δ)  Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337, να 
γίνει διαγραφή ποσού 982,51€
ε)  Κηπάριο νησίδας στο Βουρκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13332, να γίνει 
διαγραφή ποσού 31,16€
στ)  Δημοτική αγορά στην  Ιουλίδα  Κέας με  αριθμό υδρομέτρου 25940,  να γίνει 
διαγραφή ποσού 33,47€
ζ)  Κ.Ε.Π Δήμου Κέας  στην  Ιουλίδα  Κέας,  ιδιοκτησίας  Μαυρομμάτη Αγγελικής 
(κωδ.  οφειλέτη  13277)  με  αριθμό  υδρομέτρου  25921,  να  γίνει  διαγραφή  ποσού 
19,30€.
η)  Μουσικό Σχολείο  Δήμου Κέας,  ιδιοκτησίας  Δαμουλή  Ιωάννη (κωδ.  οφειλέτη 
11054) με αριθμό υδρομέτρου 3107022, να γίνει διαγραφή ποσού 12,76€.
3)  Κορασίδης  Γεώργιος  του  Δημητρίου  (κωδικός  οφειλέτη  10274):  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 25,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 181/2012

22



16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 21ης Δεκεμβρίου 2012

Θέμα 8ο: Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από τους ΚΑΠ έτους 
2012 για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  με την υπ’ 
αριθμ.  43840/20-11-2012  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  κατανέμει  ποσό 
συνολικού ύψους 3.566.851,03€ στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δαπανών 
μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2011-2012.

Μετά από κατανομή, ο Δήμος Κέας επιχορηγείται με το ποσό των 16.381,57€, 
πίστωση η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κάλυψη δαπανών 
μεταφοράς μαθητών.

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την αποδοχή του ποσού των 16.381,57€, που 
αφορά στην κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43840/20-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  το  ποσό  των  16.381,57€,  που  αφορά  στην  κάλυψη  δαπανών 
μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 182/2012
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Θέμα 9ο: Απόφαση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα. Βελισσαροπούλου, 
η οποία εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Γενική Γραμ-
ματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μετά 
από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.ΔΕ.), καλεί τους Δή-
μους  της  χώρας  σε  υποβολή εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ένταξη  τους  στις 
πράξεις  «Κέντρα  Δια  Βίου  Μάθησης  -  Προγράμματα  Εθνικής  και  Τοπικής  Εμ-
βέλειας»,  προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).

Η  συμμετοχή  των  πολιτών-  δημοτών  στα  προγράμματα  Γενικής  Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:

• Την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός 
συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικοοικονομικού χώρου δράσης των ενήλικων 
πολιτών

• Τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε πολίτη

• Την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και 
της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης

• Τη σύνδεση ή επανασύνδεση ενήλικων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικα-
σία

• Τη συμμετοχή στην «κοινωνία  της  γνώσης και  της  πληροφορίας»  και  την 
πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευ-
καιρίες.

Εισηγούμαστε την ίδρυση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κέας, σύμφω-
να με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 και τη συμμετοχή του Δήμου μας στις Πράξεις 
«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα 
Τοπικής Εμβέλειας». 

Ο Δήμος μας  θα  αναλάβει  τη διάθεση χώρων διοίκησης και  εκπαίδευσης του 
Κέντρου  Δια  Βίου  Μάθησης.  Ως  χώρος  διοίκησης  προτείνεται  το  νέο  Δημαρχείο 
Κέας, ενώ ως Εκπρόσωπος του Δήμου προτείνεται η δημοτική υπάλληλος κα Μα-
ριάννα Μωραΐτη, που είναι υπεύθυνη για θέματα Παιδείας και θα υποστηρίζεται από 
την αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Μέριμνας, κα Ειρή-
νη Βελισσαροπούλου. Ως χώρος εκπαίδευσης προτείνεται η αίθουσα της Βιβλιοθήκης 
στην Ιουλίδα Κέας, που διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές, ενώ μπορεί να δια-
τεθεί και η αίθουσα του Τοπικού Συμβουλίου Κορησσίας Κέας, ως συμπληρωματική 
αίθουσα ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα 
παρέχεται από το Πρόγραμμα.

Τα θεματικά πεδία στο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, στα οποία θα ενταχθεί ο 
Δήμος είναι τα εξής:

• Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
• Ποιότητα Ζωής - Περιβάλλον
• Νέες Τεχνολογίες
• Γλώσσα και Επικοινωνία
• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
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• Πολιτισμός και Τέχνη
• Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά ομάδων

Κάθε ένα θεματικό πεδίο διαθέτει πολλές εξειδικευμένες δράσεις, στις οποίες οι 
δημότες θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και ανάλογα με το ενδιαφέρον που 
υπάρχει να δημιουργηθούν τα τμήματα. Στο πρόγραμμα τοπικής εμβέλειας μπορούν 
να προταθούν και άλλες εξειδικευμένες δράσεις που να ενδιαφέρουν το Δήμο.

Σε κάθε τμήμα μάθησης ο αριθμός εκπαιδευόμενων κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 
ατόμων. Με βάση των πληθυσμό του Δήμου μας, προβλέπεται να λειτουργήσουν έως 
30 τμήματα σε διάφορα θεματικά πεδία.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις  του  άρθρου  65  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α'  87)  και  τον  Κανονισμό 
Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  όπως  επίσης  και  την  πρόταση  της 
Αντιδημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κέας, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 και τη συμμετοχή του Δήμου στις Πράξεις 
«Κέντρα  Δια  Βίου  Μάθησης  -Προγράμματα  Εθνικής  Εμβέλειας  και 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας». Ο Δήμος αναλαμβάνει τη διάθεση χώρων 
διοίκησης  και  εκπαίδευσης  του  Κέντρου  Δια  Βίου  Μάθησης.  Ως  χώρος 
διοίκησης ορίζεται το νέο Δημαρχείο Κέας, ενώ ως εκπρόσωπος του Δήμου 
ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κα Μαριάννα Μωραΐτη, που είναι υπεύθυνη 
για  θέματα  Παιδείας  και  θα  υποστηρίζεται  από την  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο 
Παιδείας,  Πολιτισμού,  κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.  Αίθουσα διδασκαλίας 
ορίζεται η αίθουσα της Βιβλιοθήκης στην Ιουλίδα Κέας, που διαθέτει όλες τις 
απαραίτητες υποδομές, ενώ μπορεί να διατεθεί και η αίθουσα του Τοπικού 
Συμβουλίου Κορησσίας Κέας, ως συμπληρωματική αίθουσα ανάλογα με τις 
ανάγκες του Προγράμματος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα παρέχεται από το 
Πρόγραμμα. 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα όπως υπογράψει τη σχετική 
προγραμματική συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 183/2012
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Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες

Ο  Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο οποίος 
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι πολίτες 
ζητούν επιστροφή χρημάτων και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την 
λήψη  απόφασης  για  επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  που 
διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο της υπηρεσίας.
1. Ηλιακοπούλου Μαρία του Δημητρίου (κωδικός οφειλέτη 11163), να επιστρα-

φεί το ποσό των 23,96€, διότι κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των 
166,35€ για την εξόφληση τελών ύδρευσης για τις περιόδους 10ος/2010-4ος/2011 
και 5ος/2011-10ος/2011, ενώ το πραγματικό ποσό των χρεώσεών της ήταν 142,39€ 
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων το οποίο και εισπράχθηκε με το 3699/ 
12-12-2012.

2. Λιάπης Ευάγγελος του Δημητρίου (κωδικός οφειλέτη 11493), να επιστραφεί 
το ποσό των 155,52€, διότι κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς  στις 4/10/2012 το 
ποσό των 155,52€ για την εξόφληση τελών ύδρευσης για την περίοδο 5ος/2011-
10ος/2011, όπου και εξοφλήθηκε με το 2426/4-10-2012 διπλότυπο είσπραξης και 
καταθέτει το ίδιο ποσό στις 30/10/2012 στην Τράπεζα Πειραιώς.

3. Νίκολη Ελένη (κωδικός οφειλέτη 11824),  να επιστραφεί το ποσό των 7,31€, 
διότι κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς  στις 2/10/2012 το ποσό των 310,75€, για 
την εξόφληση τελών ύδρευσης για την περίοδο 5ος/2011-10ος/2011, όπου και εξο-
φλήθηκε με το 2374/2-10-2012/ διπλότυπο είσπραξης ποσό 303,44€ όπου ήταν η 
πραγματική χρέωση των οφειλών της.

4. Μοίρας  Δημήτριος  (κωδικός  οφειλέτη  11004),  να  επιστραφεί  το  ποσό  των 
68,26€,  διότι  κατέθεσε  στην  Τράπεζα Πειραιώς   στις  1/11/2012  το  ποσό των 
104,36€, για την εξόφληση τελών ύδρευσης για την περίοδο 5ος/2011-10ος/2011, 
όπου και εξοφλήθηκε με το 3360/1-11-2012 διπλότυπο είσπραξης ποσό 36,10€ 
όπου ήταν η πραγματική χρέωση των οφειλών του.

5. Σωτηρόπουλος Χρήστος(κωδικός οφειλέτη 11467), να επιστραφεί το ποσό των 
31,57€,  διότι  κατέθεσε  στην  Τράπεζα Πειραιώς   στις  19/9/2012  το  ποσό των 
61,64€, για την εξόφληση τελών ύδρευσης για την περίοδο 5ος/2011-10ος/2011, 
όπου και εξοφλήθηκε με το 2148/25-9-2012 διπλότυπο είσπραξης ποσό 30,07€ 
όπου ήταν η πραγματική χρέωση των οφειλών του.

6. Μαρούλης  Κωνσταντίνος(κωδικός  οφειλέτη  12565),  να  επιστραφεί  το  ποσό 
των 18,56€, διότι κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς  στις 11/4/2012 το ποσό των 
338,10€, για την εξόφληση τελών ύδρευσης για την περίοδο 10ος/2010-4ος/2011, 
όπου και εξοφλήθηκε με το 687/12-4-2012 διπλότυπο είσπραξης ποσό 319,54€ 
όπου ήταν η πραγματική χρέωση των οφειλών του.

7. EMION GERARD(κωδικός  οφειλέτη  11390),  να  επιστραφεί  το  ποσό  των 
37,70€,  διότι  κατέθεσε  στην  Τράπεζα  Πειραιώς   στις  5/4/2012  το  ποσό  των 
37,70€, για την εξόφληση τελών ύδρευσης για την περίοδο 10ος/2010-4ος/2011, 
όπου όμως είχε ήδη εξοφληθεί με το 206/19-3-2012 διπλότυπο είσπραξης 

8. Ντελίλ  Ζεράρ  Ζακ  (κωδικός  οφειλέτη  10526),  να  επιστραφεί  το  ποσό  των 
25,52€ διότι κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 14/12/2012 το εν λόγω ποσό για 
την εξόφληση τελών ύδρευσης για την περίοδο 10ος/2010-4ος/2011, και την περίο-
δο  5ος/2011-10ος/2011,όπου  πιστώθηκαν  με  το  3759/14-12-2012  διπλότυπο  εί-
σπραξης, και κατέθεσε το ίδιο ποσό την ίδια μέρα για την εξόφληση της ίδιας 
χρέωσης.

9. Μουζάκη Άννα του  Αντωνίου  (κωδικός  οφειλέτη  10463),  να επιστραφεί  το 
ποσό των 12,76€  τελών ύδρευσης για την περίοδο 5ος/2011-10ος/2011, βεβαιωτι-
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κού καταλόγου με στοιχεία 6254/1-11-2012 και αριθμό βεβαίωσης 30/1-11-2012 
ποσό το οποίο  εξοφλήθηκε με το 3652/3-12-2012 διπλότυπο είσπραξης και βε-
βαιώθηκε  ξανά με τον βεβαιωτικό κατάλογο με στοιχεία 6724/4-12-2012 και 
αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 όπου και κατατέθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς 
στις 18/12/2012 το ίδιο ποσό.

10. Πουλάκης Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 11521), να επιστραφεί το ποσό των 
6,14€ για κατάθεση μισθώματος  διαφημιστικών πινακίδων διότι  κατέθεσε στις 
18/12/2012 στην Τράπεζα Πειραιώς ποσό 77,00€ ενώ το μίσθωμα των διαφημι-
στικών πινακίδων ήταν 70,86€ το οποίο και πιστώθηκε με το 3799/18-12-2012 δι-
πλότυπο είσπραξης.

11.Πουλάκης Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 10659), να επιστραφεί το ποσό των 
33,15€ διότι κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 17/12/2012 το εν λόγω ποσό για 
την  εξόφληση  τελών  ύδρευσης  για  την  περίοδο  10ος/2010-4ος/2011,  και  την 
περίοδο 5ος/2011-10ος/2011,όπου πιστώθηκαν με το 3778/17-12-2012 διπλότυπο 
είσπραξης, και κατέθεσε το ίδιο ποσό την ίδια μέρα για την εξόφληση της ίδιας 
χρέωσης.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1. Ηλιακοπούλου  Μαρία  του  Δημητρίου  (κωδικός  οφειλέτη  11163),  να 

επιστραφεί το ποσό των 23,96€
2. Λιάπης  Ευάγγελος  του  Δημητρίου  (κωδικός  οφειλέτη  11493),  να 

επιστραφεί το ποσό των 155,52€,
3. Νίκολη Ελένη (κωδικός οφειλέτη 11824), να επιστραφεί το ποσό των 7,31€, 
4. Μοίρας Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 11004), να επιστραφεί το ποσό των 

68,26€
5. Σωτηρόπουλος Χρήστος(κωδικός οφειλέτη 11467), να επιστραφεί το ποσό 

των 31,57€
6. Μαρούλης Κωνσταντίνος(κωδικός οφειλέτη 12565), να επιστραφεί το ποσό 

των 18,56€
7. EMION GERARD(κωδικός οφειλέτη 11390), να επιστραφεί το ποσό των 

37,70€
8. Ντελίλ Ζεράρ Ζακ (κωδικός οφειλέτη 10526), να επιστραφεί το ποσό των 

25,52€ 
9. Μουζάκη Άννα του Αντωνίου (κωδικός οφειλέτη 10463), να επιστραφεί το 

ποσό των 12,76€  
10. Πουλάκης Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 11521),  να επιστραφεί  το ποσό 

των 6,14€ 
11. Πουλάκης Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 10659), να επιστραφεί  το ποσό 

των 33,15€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 184/2012
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Θέμα  11ο:  Αγορά  ακινήτου  ιδιοκτησίας  κ.  Κωνσταντίνου  Χιονάτου  του 
Αποστόλου  για  την  κατασκευή  κεντρικής  δεξαμενής  ύδρευσης  Κορησσίας-
Ιουλίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση και Επέκταση δικτύου 
ύδρευσης Ιουλίδας Ν. Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας 
υλοποιεί από το 2007 τις μελέτες των δικτύων ύδρευσης Ιουλίδας και Κορησσίας με 
την εταιρία «Κ. Φωτόπουλος και Συνεργάτες», σύμφωνα με σχετικές συμβάσεις που 
είναι σε ισχύ.

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης των δικτύων ύδρευσης Ιουλίδας - Κορησσίας, 
προβλέπεται η κατασκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης στη θέση «Μυλοπόταμος», 
Κορησσίας. Για τις ανάγκες του έργου απαιτείται αγορά έκτασης επιφάνειας 6.822 
τ.μ. που αποτελεί ιδιοκτησία του κ. Κωνσταντίνου Χιονάτου του Αποστόλη, καθώς 
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη η εν λόγω θέση είναι η πλέον κατάλληλη. Θεωρούμε 
ότι πρέπει να προβούμε στην απευθείας αγορά του εν λόγω ακινήτου, προκειμένου 
εντός αυτού να κατασκευαστεί η κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Κορησσίας-Ιουλίδας, 
που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και Επέκταση δικτύου 
ύδρευσης Ιουλίδας Ν. Κέας»

Ο  ιδιοκτήτης  του  ακινήτου  κ.  κ.  Κωνσταντίνος  Χιονάτος  έχει  δηλώσει, 
προφορικά,  ότι  ενδιαφέρεται  να  πωλήσει  στο  Δήμο  Κέας  το  ακίνητο  του,  όπως 
ανωτέρω περιγράφεται.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  65  &  66  του  Ν.3852/2010 
«Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  περί  των  αρμοδιοτήτων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου, 
καθώς και του άρθρου 191 του Ν 3463/06 του Κ.Δ.Κ., προτείνουμε την απευθείας 
αγορά του ακινήτου ιδιοκτησίας κ.  Κωνσταντίνου Χιονάτου του Αποστόλη,  όπως 
ανωτέρω περιγράφεται.

Σε ό, τι αφορά το τίμημα του πωλούμενου ακινήτου εισηγούμαστε: 
α) να ζητηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κέας η αντικειμενική αξία του υπό αγορά 
ακινήτου,
β)  να  ζητηθεί  εγγράφως  από  το  Σώμα  Ορκωτών  Εκτιμητών  έκθεση  εκτίμησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του Ν 1041/80, άρθρο 4 παρ. 1 του 
Π.Δ. 140/90, άρθρο 31 παρ. 2 του ν 2579/98, άρθρο 23 παρ. 2 του Ν 2873/2000, 
καθώς και της εγκυκλίου 1071682/1171/0001/1997 του Υπ. Οικονομικών και
γ) τον ορισμό αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης που θα συσταθεί, η οποία θα καθορίσει  
το τελικό τίμημα, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Σώματος Ορκωτών 
Εκτιμητών, με την κάτωθι σύνθεση:

• Στυλιανός  Βασιλάκης,  Αντιδήμαρχος  –  εκπρόσωπος  πλειοψηφίας  Δ.Σ.  ως 
Πρόεδρος

• Ιωάννης Ευαγγέλου, επικεφαλής μειοψηφίας Δ.Σ.
• Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας (σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 257/2012 απόφαση Δημάρχου)
• Μαριάννα  Μωραΐτη,  ΔΕ1  Διοικητικός  υπάλληλος  του  Δήμου  Κέας  ως 

γραμματέας

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διάλογο και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 66 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», του άρθρου 191 του 
ΚΔΚ Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’114/06) και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α.  Εγκρίνει  την  απευθείας  αγορά  του  ακινήτου  ιδιοκτησίας  κ.  Κωνσταντίνου 
Χιονάτου του Αποστόλη στη θέση «Μυλοπόταμος», Κορησσίας,  επιφάνειας 6.822 
τ.μ. που αποτελεί ιδιοκτησία του κ. Κωνσταντίνου Χιονάτου του Αποστόλη από το 
Δήμο Κέας για την κατασκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Κορησσίας-Ιουλίδας 
στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  «Βελτίωση  και  Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης 
Ιουλίδας Ν. Κέας».

Β. Σε ότι αφορά το τίμημα του πωλούμενου ακινήτου: 
α) να ζητηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κέας η αντικειμενική αξία του υπό αγορά 
ακινήτου,
β)  να  ζητηθεί  εγγράφως  από  το  Σώμα  Ορκωτών  Εκτιμητών  έκθεση  εκτίμησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του Ν 1041/80, άρθρο 4 παρ. 1 του 
Π.Δ. 140/90, άρθρο 31 παρ. 2 του ν 2579/98, άρθρο 23 παρ. 2 του Ν 2873/2000, 
καθώς και της εγκυκλίου 1071682/1171/0001/1997 του Υπ. Οικονομικών και
γ) προτείνει τον ορισμό αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης που θα συσταθεί η οποία θα 
καθορίσει το τελικό τίμημα, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Σώματος 
Ορκωτών Εκτιμητών, με την κάτωθι σύνθεση:

• Στυλιανός  Βασιλάκης,  Αντιδήμαρχος  –  εκπρόσωπος  πλειοψηφίας  Δ.Σ.  ως 
Πρόεδρος

• Ιωάννης Ευαγγέλου, επικεφαλής μειοψηφίας Δ.Σ.
• Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας (σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 257/2012 απόφαση Δημάρχου)
• Μαριάννα  Μωραΐτη,  ΔΕ1  Διοικητικός  υπάλληλος  του  Δήμου  Κέας  ως 

γραμματέας
Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Δεμένεγα Αντώνιο για την υπογραφή του σχετικού 
συμβολαίου μεταβίβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 185/2012. 
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Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
«Λειτουργία αδρανών υλικών από τη “ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ” στη θέση 
“Πετρούσα”» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’ αριθμ. 
5425/05.12.2012  έγγραφό  της,  η  Επιτροπή  Αγροτικής  Οικονομίας,  Κτηνιατρικής, 
Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής και Αειφόρου αναπτυξης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζητά γνωμοδότηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου επί 
της Μ.Π.Ε. για το έργο «Λειτουργία αδρανών υλικών της “ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ 
ΑΒΕΕ” στη θέση “Πετρούσα”. Η εταιρεία Λατοδομική Κέας Α.Β.Ε.Ε. εκμεταλλεύε-
ται από το 2001 με απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων λατομείο αδρανών υλικών στη 
θέση Πετρούσα Δ.Δ. Ιουλίδα του Δήμου Κέας σε μισθωμένη γεωργική έκταση 51,37 
στεμ. και 26,95 στρεμ. για συνοδές εγκαταστάσεις, με σκοπό την εξόρυξη – παραγω-
γή και διάθεση στην αγορά κοινών θραυστών ασβεστολιθικών αδρανών υλικών. Έχει 
δε η  εκμεταλλεύτρια  εταιρεία  καταθέσει  αίτημα προς  το  Γραφείο  Ανάπτυξης  του 
Επαρχείου Κέας και έχει λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, 
για επέκταση του υφιστάμενου λατομικού χώρου κατά 127,038 στρεμ. ο οποίος μαζί 
με την υπάρχουσα εκμετάλλευση ανέρχεται σε συνολική έκταση 178,3555 στρεμ., για 
τον οποίο έχει εγκριθεί Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης. 

Προκειμένου να εφοδιαστεί με παράταση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
όρων της υφιστάμενης λατομικής δραστηριότητας, οι οποίοι λήγουν το επόμενο έτος, 
αλλά και για να καλύπτεται από εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και ο χώρος 
επέκτασης της εξορυκτικής δραστηριότητας, είναι απαραίτητη η έγκριση της παρού-
σας Μ.Π.Ε. εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών σε τελική έκταση 178,3555 
στρεμ. και των συνοδών εγκαταστάσεων αυτού στην όμορη έκταση των 26,95 στρεμ. 

Στην εν λόγω μελέτη εξετάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που ανακύπτουν από τη λειτουργία του λατομείου και των συνοδών έργων αυτού, κα-
θώς και τα μέτρα προστασίας  και αποκατάστασης που θα ληφθούν, ώστε να μηδενι-
στούν οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις προκαλέσει η εκμετάλλευση στο περιβάλλον. 

 Η θέση  μας σε διάφορα σημεία της μελέτης είναι η κάτωθι:
Α. Σε ό, τι αφορά καταρχήν στην επέκταση του λατομικού χώρου, θεωρούμε ότι αυτή 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτραπεί, καθώς η περιοχή εντάσσεται στις πε-
ριοχές Natura 2000 και δεν είναι λογικό να ζητάει τέτοια επέκταση του υπάρχοντος 
λατομείου, του οποίου η μέχρι τώρα λειτουργία έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήμα-
τα στην ευρύτερη περιοχή . 
Β. Στην περίληψη της μελέτης η εταιρεία επικαλείται την αναγκαία απόστασή της 
από αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές φυσικού κάλους, μη επισημαίνοντας την εγ-
γύτητά της στους δύο οικισμούς δικαστικών υπαλλήλων «ΘΕΜΙΣ», οι οποίοι, με την 
υπ’  αριθμ.  22382/26.05.1969  απόφαση  Νομάρχη  Κυκλάδων  (ΦΕΚ 
152Δ’/07.08.1969) εντάχθηκαν στο ρυμοτομικό σχέδιο που παρόλο δεν έχουν οικο-
δομηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο παραμένει σε ισχύ. 
Γ. Σε ό, τι αφορά στο χρόνο εκμετάλλευσης της περιοχής από την εταιρεία, η μελέτη 
υπολογίζει χρονικό περιθώριο είκοσι τριών (23) ετών, χωρίς πρόκληση μη ανατρέψι-
μων βλαβών στο περιβάλλον. Το χρονικό αυτό περιθώριο αμφισβητείται έντονα, θεω-
ρώντας ότι μία τόσο μεγάλη χρονικά εκμετάλλευση θα επηρεάσει ανεπανόρθωτα τα 
αποθέματα των πετρωμάτων της περιοχής και την περιβαλλοντική ισορροπία αυτής.  
Δ. Σε ό, τι αφορά στη μέθοδο εκμετάλλευσης που θα ακολουθηθεί, η μελέτη προ-
βλέπει την ανάπτυξη βαθμίδων με μέγιστο ύψος τα 15m και πλάτος τα 6m. Συγκεκρι-
μένα, στο ανατολικό τμήμα θα αναπτυχθούν επτά (7) βαθμίδες μεταξύ των απόλυτων 
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υψομέτρων Υ+217 και Υ+115, ενώ στο δυτικό τμήμα του θα αναπτυχθούν εννέα (9) 
βαθμίδες μεταξύ των απόλυτων υψομέτρων Υ+190 και Υ+55. Πάγια θέση του Δήμου 
μας είναι ότι οι εν λόγω βαθμίδες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν 
σε ύψος τα 10m, αν όχι λιγότερο. 
Ε. Αναφορικά με τον τρόπο ύδρευσης, η μελέτη προβλέπει την κάτωθι μέση κατα-
νάλωση νερού υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες:

• Για το σύστημα υδρονέφωσης – καταστολής της σκόνης: 1-2 m3/ημέρα
• Για τη διαβροχή των δρόμων: 3-4 m3/ημέρα
• Για ποτίσματα: 5-10lt/φυτό ανά πότισμα. 

Οι παραπάνω ημερήσιες καταναλώσεις νερού είναι πλασματικές δεν επαρκούν, για 
την διαβροχή των χωμάτινων δρόμων 5 χιλιομέτρων και των πλατειών του λατομεί-
ου, δεδομένων των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην Κέα, ενώ η δια-
βροχή των δρόμων με θαλασσινό νερό απαγορεύεται από τη νομοθεσία και επιπλέον 
θα δημιουργήσει πρόβλημα, τόσο στον υδροφόρο ορίζοντα, όσο και στα διερχόμενα 
τροχοφόρα.
ΣΤ. Σε ό, τι αφορά στις αποκαταστάσεις, αναφέρεται σε δένδρα και θάμνους για τους 
δρόμους, ενώ  η βλάστηση στην περιοχή είναι θαμνώδης χαμηλή.
Ζ. Τέλος, επικαλείται  η μελέτη την ανάγκη της επέκτασης του λατομείου για να κα-
λύψει τις ανάγκες σε αδρανή υλικά, λόγω παύσης λειτουργίας λατομείων σε Σύρο, 
Άνδρο,  Σαντορίνη  και  Μαρκόπουλο  Αττικής,  προσδιορίζοντας  τη  ζήτηση  σε 
200.000m3 ετησίως.

Εμείς, ως μικρό και ευαίσθητο περιβαλλοντικά νησί, δεν μπορούμε να αποδε-
χτούμε τέτοια επιχειρήματα.  Απορρίπτουμε τη συγκεκριμένη μελέτη  για επέκταση 
και σε ό, τι αφορά στην υπάρχουσα έκταση που τώρα γίνεται εκμετάλλευση ζητούμε 
να  υποβληθεί  διορθωμένη  μελέτη,  σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις  μας 
(ύψος βαθμίδων, κατάβρεγμα δρόμων και πλατειών, αποκατάσταση περιβάλλοντος). 

Ζητάμε από τη αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να απορρί-
ψει τη συγκεκριμένη μελέτη.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
Μ.Π.Ε.  του  έργου  «Λειτουργία  αδρανών  υλικών  της  “ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ  ΚΕΑΣ 
ΑΒΕΕ” και τα συνοδά έγγραφα αυτής, καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Λειτουργία αδρανών υλικών της 
“ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ  ΚΕΑΣ  ΑΒΕΕ”  για  την  επέκταση  του  υφιστάμενου  λατομικού 
χώρου κατά 127,038 στρεμ.
Για την υπάρχουσα εκμετάλλευση των 51,317 στρεμ. να υποβληθεί νέα μελέτη βάσει 
των επισημάνσεων της παρούσας απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 186/2012. 

Θέμα 13ο: Επικαιροποίηση απόφασης 41/2012 Δ.Σ. για παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ 
στη θέση Χάλαρα 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σε συνέχεια 
της υπ’ αριθμ. 173/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, αναφορικά με 
την  υποβολή πρότασης ένταξης  του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης 
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Διάθεσης  Απορριμμάτων»  του  Δήμου  Κέας  στο  Επιχειρησιακό  πρόγραμμα 
«Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  Άξονας  Προτεραιότητας  4  «Προστασία 
Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» με ορισμό δικαιούχου 
για  τη  ανάθεση  και  επίβλεψη  της  μελέτης  και  της  κατασκευής  των  έργων 
αποκατάστασης  του  Χ.Α.Δ.Α στη  θέση  ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ -  ΧΑΛΑΡΑ ΟΤΖΙΑ την 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το Δημοτικό μας Συμβούλιο έλαβε –στο πλαίσιο υποβολής 
σχετικού  τεχνικού  δελτίου-  την  υπ’  αριθμ.  41/2012  απόφαση  για  την  παύση 
λειτουργίας του ΧΑΔΑ με την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

Καθώς  το  σχετικό  τεχνικό  δελτίο  επανυποβάλλεται,  καλούμαστε  να 
επικαιροποιήσουμε την εν  λόγω απόφαση παύσης λειτουργίας  του ΧΑΔΑ με την 
έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. ή έως ότου επιλυθούν τα ζητήματα που υπάρχουν 
και  αφορούν  στον  ορισμό  Σημείου  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  (Σ.Μ.Α.)  του 
Δήμου μας και στην εύρεση ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ που θα υποδέχεται τα απορρίμματα  της 
Κέας.

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), τις υπ’ αριθμ. 173/2011 και 41/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
και την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την οριστική παύση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 
ΧΑΛΑΡΑ ΟΤΖΙΑ με την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση Πάουρας ή έως 
ότου  επιλυθούν  τα  ζητήματα  που  υπάρχουν  και  αφορούν  στον  ορισμό  Σημείου 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου μας και στην εύρεση ΧΥΤΑ ή 
ΧΥΤΥ που θα υποδέχεται τα απορρίμματα  της Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 187/2012. 

Θέμα 14ο:  Έγκριση δαπανών για τις χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  2012 του 
Δήμου Κέας 

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει ότι στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κέας για ημέρες 
των Χριστουγέννων 2012 και της Πρωτοχρονιάς 2013, εισηγούμαστε την έγκριση 
δαπανών υλοποίησης αυτών ύψους έως 750,00€. Τα εν λόγω χρήματα θα καλύψουν 
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τις  ανάγκες  διοργάνωσης των εν  λόγω εκδηλώσεων και  θα βαρύνουν  τον  Κ.Α.Ε. 
156471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του Δήμου Κέας για το έτος 2012.

Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  δαπάνη  ύψους  έως  750,00€  για  τη  διοργάνωση  και  υλοποίηση  των 
εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κέας για την περίοδο των Χριστουγέννων 2012 
και της Πρωτοχρονιάς 2013. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 156471.0002 
«Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του Δήμου Κέας για το έτος 2012.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 188/2012. 

Θέμα  15ο:  Αποδοχή  και  κατανομή  επιχορήγησης  κατά  το  άρθρο  27  του  Ν. 
3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού 
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 5911/16.2.2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η 
απόδοση στους Δήμους της χώρας ποσοστό 100% της δόσης του έτους 2012 ύψους 
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213.875.000,00€ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού 
Δημοσίου προς αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν 3756/2009 από το οποίο 
προκύπτει η χρηματοδότηση του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των 132.392,50€ 
(94.326,13€  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και ποσόν 38.066,38€ για επενδύσεις 
– έργα). Έως σήμερα έχουμε εισπράξει το ποσόν των 46.308,57€ για λειτουργικές 
δαπάνες  και το ποσόν των 18.688,35€ για επενδύσεις – έργα.

Καλούμαστε να αποδεχθούμε τα ανωτέρω ποσά και να κατανείμουμε το ποσό των 
18.688,35€  για  κάλυψη  έργων  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων,  στο  τεχνικό 
πρόγραμμα έτους 2012 του Δήμου ως εξής:

ΚΑ 25.7312.0022 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου - Κορησσίας», 
ποσού 18.688,35€

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
υπ’ αριθμ. 5911/16.2.2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 27 του ν 
3756/2009 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται επιχορήγηση κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, ύψους 132.392,50€ 
και κατανέμει το ποσό των 18.688,35€ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστη-
ριοτήτων, στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 του Δήμου ως εξής:

ΚΑ 25.7312.0022 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου - Κορησσίας», 
ποσού 18.688,35€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 189/2012. 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μεταχειρισμένου απορ-
ριμματοφόρου 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δε-
μένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 
σύμφωνα με: 
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1. Τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ
2. Την υπ’ αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας για τη συ-

γκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών
3. Τις υπ’ αριθμ. 116/2012 και 231/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Κέας για την κατακύρωση της προμήθειας
4. Το με Α.Π. 6885/17.12.2012 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των μελών 

της εν λόγω επιτροπής για την προμήθεια «Προμήθεια Απορριμματοφόρου 
οχήματος  τύπου  πρέσας,  χωρητικότητας  22  κ.μ.  με  μηχανισμό  ανύψωσης 
κάδων 120 – 1.100 lt για τις ανάγκες του Δήμου Κέας»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 
μελών  της  για  την  προμήθεια  «Προμήθεια  Απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου 
πρέσας, χωρητικότητας 22 κ.μ. με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120 – 1.100 lt για τις 
ανάγκες του Δήμου Κέας», το κόστος της οποίας ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της 
επιτροπής παραλαβής- σε 49.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αφού διαπιστώθηκε ότι το 
παραπάνω όχημα είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν τη σύμβα-
ση προμήθειας και δεν παρουσιάζει καμία απόκλιση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ, την υπ’ αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου  Κέας  για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών,  τις  υπ’ 
αριθμ.  116/2012 και  231/2012 αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 
Κέας για την κατακύρωση της προμήθειας  και  το με Α.Π.  6885/17.12.2012 πρω-
τόκολλο οριστικής παραλαβής των μελών της εν λόγω επιτροπής για την προμήθεια 
«Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 22 κ.μ. με 
μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120 – 1.100 lt για τις ανάγκες του Δήμου Κέας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  για  την  προμήθεια  «Προμήθεια 
Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 22 κ.μ.  με μηχανισμό 
ανύψωσης κάδων 120 – 1.100 lt για τις ανάγκες του Δήμου Κέας»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 190/2012. 

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας μεταχειρισμένου ερπι-
στριοφόρου φορτωτή 

Ο Πρόεδρος του  ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο 
οποίος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  στο 
Δήμο  μας  πρέπει  να  γίνει  η  προμήθεια  ενός  μεταχειρισμένου  ερπιστριοφόρου 
φορτωτή.
Η  παραλαβή  της  προμήθειας   θα  γίνει  από  την  επιτροπή  του  άρθρου  28  του 
ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο:
«Η παραλαβή των υλικών γίνεται  από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με  τον 
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τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, 
για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της. 

Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου ή της Κοινότητας. Εφόσον 
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την 
αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση 
ή και την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να 
ζητήσει από άλλον ΟΤΑ τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του.  
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον 
ΟΤΑ, την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Δήμου ή της Κοινότητας, εκ των υπαλλήλων 
των  υπηρεσιών  του  δημόσιου  τομέα  που  υπηρετούν  στο  νομό.  Εάν  ο  Γενικός 
Γραμματέας της Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συμπληρώσει την επιτροπή 
από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα ελλείποντα μέρη ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού των Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημόσιου 
τομέα.»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α.  Να  εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  μεταχειρισμένου  ερπιστριοφόρου 
φορτωτή
Β.  Να  συγκροτήσει  την  επιτροπή  παραλαβής  της  προμήθειας  μεταχειρισμένου 
ερπιστριοφόρου φορτωτή, η οποία να αποτελείται από τα εξής μέλη:

1.  Ιωάννης  Πορίχης,  ΔΕ28  Χειριστής  Μηχανήματος  Έργου  Δήμου  Κέας,  με 
αναπληρωτή  του  τον  Λεωνίδα  Περδικάρη,  ΔΕ30,  Τεχνίτη  Υδραυλικό  του  Δήμου 
Κέας
2. Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ29 Οδηγός του Δήμου Κέας,  με αναπληρωτή του τον 
Λεονάρδο Μορφωνιό, ΥΕ16 Εργάτη Καθαριότητας
3. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας, με αναπληρωτή της 
την Μαριάννα Μωραΐτη, ΔΕ1 Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Κέας 

Από τους ανωτέρω: 
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται ο : Ιωάννης Πορίχης
Αντιπρόεδρος της επιτροπής προτείνεται η : Δήμητρα Δεμένεγα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας μεταχειρισμένου ερπιστριοφόρου φορτωτή
Β.  Συγκροτεί  την  επιτροπή  παραλαβής  της  προμήθειας  μεταχειρισμένου 
ερπιστριοφόρου φορτωτή, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

1.  Ιωάννης  Πορίχης,  ΔΕ28  Χειριστής  Μηχανήματος  Έργου  Δήμου  Κέας,  με 
αναπληρωτή  του  τον  Λεωνίδα  Περδικάρη,  ΔΕ30,  Τεχνίτη  Υδραυλικό  του  Δήμου 
Κέας
2. Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ29 Οδηγός του Δήμου Κέας,  με αναπληρωτή του τον 
Λεονάρδο Μορφωνιό, ΥΕ16 Εργάτη Καθαριότητας
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3. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας, με αναπληρωτή της 
την Μαριάννα Μωραΐτη, ΔΕ1 Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Κέας 

Από τους ανωτέρω: 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο: Ιωάννης Πορίχης
Αντιπρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η: Δήμητρα Δεμένεγα

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 191/2012. 

Θέμα 3ο: Επιβολή συντελεστή ΤΑΠ 

Ο Πρόεδρος του  ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  σύμφωνα με 
την περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών, δικαιω-
μάτων και εισφορών. Στο πλαίσιο αυτό, η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ.  
255/2012 απόφασή της –η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα- εισηγείται την επιβο-
λή ΤΑΠ σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.  2130/1993 με  τον χαμηλό συντελεστή 
0,25ο/οο.
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη την περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την υπ’ 
αριθμ. 255/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδη-
μάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαρούλης Φίλιππος και Δεμένεγας Εμμανουήλ ψη-

φίζουν «ΚΑΤΑ», ενώ οι κ.κ. Ευαγγέλου Ιωάννης, Στυλιανός Λέπουρας και 
Στέφανος Βρεττός δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ»)

Εγκρίνει την επιβολή ΤΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2130/1993 με τον χαμη-
λό συντελεστή 0,25ο/οο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 192/2012. 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.Κ. οικονομικού έτους 2013 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης 
αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 256 §1α του Ν. 3463/2006 «οι αποφάσεις του  
διοικητικού  συμβουλίου  της  επιχείρησης  εγκρίνονται  από  το  δημοτικό  ή  κοινοτικό  
συμβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού  
και  της  έκθεσης  πεπραγμένων […]  για  τη  νόμιμη  λήψη  ή  έγκριση  των  ανωτέρω 
αποφάσεων  απαιτείται  η  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  αντίστοιχου  
συμβουλίου». 
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Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  την  υπ’  αριθμ.  18/2012  απόφαση  της  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.),  το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα 
τον κάτωθι προϋπολογισμό για το έτος 2013:

                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Δ.Κ. 2013
ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/11/2012
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
38.03.00 Λογ/σμός Εθνική Τράπεζα     865,19
38.03.01 Λογ/σμός Πειραιώς  5703018517468 2.228,49
38.03.02 Λογ/σμός Πειραιώς  5703018517484 10.561,27
38.03.03 Λογ/σμός Πειραιώς  5703026847396      29,66
73.00.00.000 Έσοδα από Γυμναστήριο  7.000,00
73.00.01.001 Έσοδα από Γιόγκα 5.000,00
73.00.02.003 Έσοδα από Παραδοσιακό Χορό  8.000,00
74.03.00 Επιχορήγηση στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 5.000,00
74.04.00 Επιχορήγηση Δήμου Κέας 30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 68.684,61
                         ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
60.00.00 Αμοιβές Προσωπικού   16.000,00
60.03.00 Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού     5.000,00
61.00.04 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών     1.000,00
61.00.06 Αμοιβές Λογιστή     4.500,00
61.01.01.000 Αμοιβή Γυμναστή     6.000,00
61.01.01.001 Αμοιβή Δασκ. Παραδοσιακών Χορών     7.000,00
61.01.01.004 Αμοιβή Δασκάλου Γιόγκα     5.000,00
62.03.00 Τηλεφωνικά Τέλη        500,00
62.03.02 Ταχυδρομικά Τέλη        500,00
62.05.01 Ασφάλιστρα Αυτοκινήτου Β.Σ.Σ.     1.000,00
62.07.01 Συντηρήσεις Κτιρίων     3.000,00
62.07.02 Επισκευές - Συντηρήσεις Μηχανημάτων     1.500,00 
62.07.03 Επισκευές – Συντηρήσεις Αυτοκινήτου Β.Σ.Σ.     3.500,00
63.98 Φόροι - Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο στη φορολογία)     4.000,00

Διάφορα έξοδα
64.00.00 Έξοδα Κίνησης Αυτοκινήτου Β.Σ.Σ.      3.000,00 
64.02 Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης        1.000,00
64.07.03 Γραφική  Ύλη & Αναλώσιμα       1.500,00 
64.08.02 Έξοδα Φαρμακείου       1.500,00 
64.08.99 Υλικά άμεσης ανάλωσης      1.000,00
64.09.00 Έξοδα Δημοσιεύσεως Ισολογισμού          500,00
64.98.00 Λοιπά Διάφορα Έξοδα      1.184,61 
65.98.00 Τόκοι & Συναφή Έξοδα         500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ    68.684,61
τον οποίο και φέρνει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω,  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 256 §1α του Ν. 3463/2006, καθώς και την απόφασης της Κ.Ε.Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Δ.Κ. έτους 2013, όπως αυτός παρατέθηκε στην 
παρούσα απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 193/2012. 
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                                                                         Ποδόγυρος Πέτρος
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

  Θεοδώρου Καλλιόπη

  Μαρούλης Φίλιππος

  Παούρης Δημήτριος

  Ευαγγέλου Ιωάννης

  Βρεττός Στέφανος

  Λέπουρας Στυλιανός

  Λέανδρος Εμμανουήλ

     Ζουλός Νικόλαος


