
4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας,26ης Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  26η  Ιανουαρίου 2013

Σήμερα, την 26η  Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 συνήλθε το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Πνευματικό  Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  264/22.01.2013  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών 
βρέθηκαν παρόντα  10 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

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

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
4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26/01/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  264/22.01.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Προκήρυξη  θέσεων εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες του Δήμου Κέας 
οκτάμηνης διάρκειας [εισηγητής κ. Δήμαρχος].

2. Έγκριση  υπερωριακής  αποζημίωσης  μονίμων  υπαλλήλων  καθαριότητας 
ύδρευσης και τεχνικών έργων του Δήμου Κέας [εισηγητής κ. Δήμαρχος].

3. Έγκριση  κατανομής  ΣΑΤΑ  έτους  2012  στις  Ενιαίες  Σχολικές  Επιτροπές 
Δήμου  Κέας  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των  σχολικών  κτηρίων 
[εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Πέτρος Πασπάτης]. 

4. Έγκριση κάλυψης δαπανών της πανήγυρης του πολιούχου του νησιού, Αγίου 
Χαραλάμπους [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Πέτρος Πασπάτης].

5. Ανανέωση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης  Ο.Τ.Α. 
μέσω διαδικτύου με την  ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. για το έτος 2013 [εισηγητής: 
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Πέτρος Πασπάτης].

6. Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα 
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  για  το  2013  [εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.  κ. 
Πέτρος Πασπάτης]

Ανάγνωση εγγράφων – Ενημέρωση Δημάρχου
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Θέμα 1ο: Προκήρυξη  θέσεων εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες του Δήμου 
Κέας οκτάμηνης διάρκειας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
Ο Δήμος  Κέας,  προκειμένου  να  καλύψει  τις  ανάγκες  του  στον  τομέα  της 

καθαριότητας, και βάσει του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 Κ.ΚΔΥ, πρέπει να προβεί 
στη  προκήρυξη  των  παρακάτω  θέσεων,  οι  οποίες  προβλέπονται  στον  Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κέας (ΦΕΚ 674/17-5-1999) και για τις 
οποίες  υπάρχει  σχετική  πίστωση  στον  οικείο  προϋπολογισμό  του  έτους  2013, 
σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ οικ. 310/25-1-2013 βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Κέας.

Η  πρόσληψη  των  εν  λόγω  εργαζομένων  κρίνεται  αναγκαία  για  την 
ικανοποίηση των αναγκών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες του έτους, κατά τους 
οποίους ο πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται .

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα καθαριότητας 
και, δυστυχώς, τα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία καθαριότητας και ύδρευσης 
δεν επαρκούν στο ελάχιστο, καθώς κατά τους θερινούς μήνες εκτός όλων των άλλων 
απαιτείται  ο  καθημερινός  καθαρισμός  των  Δημοτικών  χώρων  και  παραλιών  που 
κατακλύζονται από τουρίστες.

Για το λόγο αυτό προτείνονται οι κάτωθι εποχικές θέσεις ανά ειδικότητα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ                     ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ      Εργάτης υπηρεσίας καθαριότητας  4
ΔE 29 Οδηγός απορριμματοφόρου 1
ΥΕ      Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης 1
ΥΕ      Εργάτης υπηρεσίας πρασίνου 1
ΣΥΝΟΛΟ                             7

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

 την εισήγηση του Δημάρχου, 
 τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 Κ.ΚΔΥ 
 τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.)  του  Δήμου  Κέας  (ΦΕΚ 

674/17-5-1999)
 την  υπ’ αριθμ οικ.310/25-01-2013  βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Κέας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό 
του έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κάτωθι εποχικές θέσεις ανά ειδικότητα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ                     ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ      Εργάτης υπηρεσίας καθαριότητας  4
ΔE 29 Οδηγός απορριμματοφόρου 1
ΥΕ      Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης 1
ΥΕ      Εργάτης υπηρεσίας πρασίνου 1
ΣΥΝΟΛΟ                             7

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 27/2013
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Θέμα  2ο:  Έγκριση  υπερωριακής  αποζημίωσης  μονίμων  υπαλλήλων 
καθαριότητας ύδρευσης και τεχνικών έργων του Δήμου Κέας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
Με βάση τα στοιχεία που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 

(άρθρο 12 παρ.10 Ν2503/97, Εγκ. Υπ. Οικονομικών 2022941/0022/1998) και η παρ. 
1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (μείωση των ορίων υπερωριακής απασχόλησης 
ανά υπάλληλο σε είκοσι  (20) ώρες μηνιαίως έναντι εξήντα (60) όπως ισχύει)  και 
λόγω  του  ιδιαίτερα  αυξημένου  όγκου  των  απορριμμάτων  και  των  χιλιομετρικών 
αποστάσεων  των  διαδρομών  αποκομιδής  απορριμμάτων,  είναι  απαραίτητη  η 
υπερωριακή  απασχόληση  των  εργατών  που  απασχολούνται  σ’  αυτό  το  τομέα, 
προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση αυτού του έργου.

Επίσης, λόγω των αυξημένων αναγκών για συνεχή επιτήρηση και επίβλεψη 
των  δικτύων  ύδρευσης,  καθώς  και  της  αυξημένης  ανάγκης  για  την  κάλυψη  των 
έκτακτων  ζημιών,  που  εμφανίζονται  λόγω  της  μεγάλης  κατανάλωσης  και 
παρατεταμένης  λειτουργίας  των  δικτύων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  είναι 
απαραίτητη  η  υπερωριακή  απασχόληση  των  εργατών  που  απασχολούνται  με  το 
αντικείμενο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση 
κατά το έτος 2013 των  κάτωθι μόνιμων υπαλλήλων ύδρευσης και καθαριότητας κατά 
περίπτωση όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία ως παρατίθεται παρακάτω:

Για την υπηρεσία καθαριότητας: 
1. Κορασίδης  Νικόλαος,  οδηγός   απορριμματοφόρου,  με  20  ώρες  μηνιαίως 

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές .
2. Μορφωνιός  Λεονάρδος,  εργάτης  καθαριότητας  με  20  ώρες  μηνιαίως 

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές.
  

Για την υπηρεσία ύδρευσης:  
1. Περδικάρη  Λεωνίδα  με  20  ώρες  μηνιαίως  απογευματινής  υπερωριακής 

απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές 
2. καθώς και στον οδηγό Μηχανημάτων έργων κ Πορίχη Ιωάννη του Ελευθερίου 

με 20 ώρες μηνιαίως απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες 
κατά τις Κυριακές .

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 παρ. 1 
του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (άρθρο 12 παρ.10 Ν2503/97, Εγκ. Υπ. Οικονομικών 
2022941/0022/1998) και  την  παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπερωριακή  απασχόληση  κατά  το  έτος  2013  των  κάτωθι  μόνιμων 
υπαλλήλων ύδρευσης και καθαριότητας κατά περίπτωση, όπου κρίνεται απαραίτητο 
από την υπηρεσία ως παρατίθεται παρακάτω:
Για την υπηρεσία καθαριότητας: 

1. Κορασίδης  Νικόλαος,  οδηγός   απορριμματοφόρου,  με  20  ώρες  μηνιαίως 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές .
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2. Μορφωνιός  Λεονάρδος,  εργάτης  καθαριότητας  με  20  ώρες  μηνιαίως 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές.

  
Για την υπηρεσία ύδρευσης:  

1. Περδικάρη  Λεωνίδα  με  20  ώρες  μηνιαίως  απογευματινής  υπερωριακής 
απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές 

2. καθώς και στον οδηγό Μηχανημάτων έργων κ Πορίχη Ιωάννη του Ελευθερίου 
με 20 ώρες μηνιαίως απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες 
κατά τις Κυριακές .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 28/2013
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Θέμα 3ο: Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2012 στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 
Δήμου Κέας για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος 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. 161483/27.12.2012  έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  ότι,  σε  εκτέλεση  της  αριθμ. 
47378/17.12.2012  χρηματικής  εντολής  του  ΥΠΕΣΑΗΔ,  κατανέμεται  στο 
Δήμο  μας  το  ποσό  των  2.840,00€  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 4,26€. Επομένως το καθαρό 
ποσό ανέρχεται σε 2.835,74€.

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 2.835,74€ (μειωμένου κατά 0,15% για 
δικαιώματα Τ.Π.Δ.,  δηλαδή ποσού 4,26€)  σε  βάρος της  εγγεγραμμένης 
στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2013 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 1.800,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης  1.035,74€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 2.835,74€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  το 
άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010,  το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990, το υπ’ αριθμ. 
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161483/27.12.2012  έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 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 1.800,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης  1.035,74€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 2.835,74€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 29/2013
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Θέμα 4ο: Έγκριση κάλυψης δαπανών της πανήγυρης του πολιούχου του νησιού, 
Αγίου Χαραλάμπους 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, ο Δήμος μας θα διοργανώσει εκδηλώσεις για 

τον εορτασμό του πολιούχου του νησιού Αγ. Χαραλάμπους, με τη συμμετοχή τόσο 
των εκπροσώπων της  Εκκλησίας  όσο και  των Πολιτικών Αρχών.  Σύμφωνα με το 
άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «πιστώσεις 
που είναι  γραμμένες  στους  οικείους  κωδικούς  αριθμούς  του  προϋπολογισμού  του 
Δήμου και αφορούν την πληρωμή τέτοιου είδους δαπανών, μπορεί να διατεθούν με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.».

Στο  πλαίσιο  αυτό,  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  δαπάνες 
διαμονής και  εστίασης των επίσημων προσώπων και  προσκεκλημένων του Δήμου 
έως του ποσού των 2.500,00€ και να διαθέσει  την ανάλογη πίστωση. Οι εν λόγω 
δαπάνες θα καλυφθούν από τους Κ.Α. 00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και 
εθνικών  ή  τοπικών  εορτών»,  έως  του  ποσού των 1500,00€ και  00.6433 με  τίτλο 
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 
και αντιπροσωπειών» έως του ποσού των 1000,00€, του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2013 όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 5.000,00€ και 1.000,00€ αντίστοιχα, 
για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με μία αρνητική ψήφο του κ. Μορφωνιού)

Εγκρίνει,  στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  του  πολιούχου  του  νησιού  Αγ. 
Χαραλάμπους,  δαπάνες  διαμονής  και  εστίασης  των  επίσημων  προσώπων  και 
προσκεκλημένων του Δήμου, έως του ποσού των 2.500,00€.

Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τους Κ.Α.00.6443, έως του ποσού των 
1500,00€ και Κ.Α.00.6433 έως του ποσού των 1000,00€, του προϋπολογισμού οικ. 
έτους  2013  όπου  έχει  εγγραφεί  εξειδικευμένη  πίστωση  5.000,00€  και  1.000,00€ 
αντίστοιχα, για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 30/2013
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Θέμα  5ο:  Ανανέωση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης 
Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. για το έτος 2013

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 
Προτείνεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  η έγκριση ανανέωσης της σύμβασης 

στη διαδικτυακή βάση δεδομένων που παρέχει η εταιρεία «ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε.», 
για  το  έτος  2013,  προκειμένου  να  συμβάλλει  στη  νομιμότητα  των  υπηρεσιακών 
ενεργειών και στην έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά 
και Νομικά θέματα.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες: 
α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό ετήσιας  πρόσβασης

1 Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες  της ιστοσελίδας.   

700 €
(συν ΦΠΑ)

2 Ενημέρωση  για  όλα  τα  νέα  νομοθετήματα,  τις  αλλαγές  στην  τράπεζα 
Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και 
αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και άμεση ενημέρωση μέσω e-mail.

3 Δυνατότητα υποβολής εξειδικευμένων ερωτημάτων σε θέματα σχετικά με τις 
Θεματικές ενότητες της Βάσης, μέσω e-mail και λήψη απάντησης εντός 1 έως 
10 εργάσιμων ημερών, ανάλογα με τη δυσκολία του ερωτήματος.

4 Δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης καθημερινά κατά τις ώρες 1:00 μ.μ.-
03:00 μ.μ.

Με επιπλέον χρέωση:  

α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό ετήσιας  πρόσβασης

1 Πλήρης πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ της INTRACOM, 
για 42 ώρες ετησίως 160 €

(συν ΦΠΑ)

Στο  πνεύμα  αυτό  και  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  πληροφόρησης  των 
υπηρεσιών του,  ο Δήμος καλείται  να υπογράψει  ετήσια σύμβαση με την εν λόγω 
εταιρεία. Η αξία της συνδρομής είναι 700€ και 160€ επιπλέον για τη νομική τράπεζα 
πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», με δικαίωμα υποβολής απεριόριστου αριθμού ερωτημάτων 
και ταυτόχρονη χρήση των υπηρεσιών από όλους τους εργαζόμενους στο Δήμου και 
τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, για το οποίο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Η 
ανωτέρω  τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνει  ΦΠΑ  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  006451  του 
προϋπολογισμού  του  έτους  2013  του  Δήμου  Κέας.  Αφορά  σε  έναν  κωδικό 
πρόσβασης, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.) Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης για την πρόσβαση του Δήμου και στην 
ηλεκτρονική Βάση πληροφοριών «ΔήμοςΝΕΤ», ποσού 700 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
και στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ της INTRACOM, για 42 
ώρες  ετησίως  ποσού  160  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ  με  την  εταιρία  ΔήμοςΝΕΤ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. με το διακριτικό 
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τίτλο  ΔήμοςΝΕΤ,  που  εδρεύει  στην  οδό  Δ.  Υψηλάντη  58,  Θέρμη 
Θεσσαλονίκης,  ΑΜΦ: 099905999,  Δ.Ο.Υ.:  Ζ΄ Θεσσαλονίκης.   Η σύμβαση 
είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της, ενώ 
η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.  006451 του προϋπολογισμού του έτους 2013 
του Δήμου Κέας.

2.) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 31/2013
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Θέμα 6ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2013

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
Με  την  υπ’  αριθμ.128/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας 

αποφασίστηκε  η  «παράταση  του  χρόνου  χρήσης  μουσικής  για  καταστήματα  
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  που  λειτουργούν  σε  κλειστό  χώρο  από  Δευτέρα  μέχρι  
Κυριακή  έως  τις  03:00  π.μ  και  για  τις  ίδιες  ημέρες  έως  την  02:00  π.μ.  για  τα  
καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε  
ανοιχτό χώρο». 

Βάσει των ανωτέρω οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης 
ωραρίου μουσικής για το έτος 2013 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος 
ιδιοκτησίας τους:

1. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ  του  Νικολάου,  κατάστημα  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ως  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ με την επωνυμία «BOTZI 
CAFE» στο Βουρκάρι  Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1457/22.03.2012 (αρ. 
πρωτ. αίτησης: 6241/31.10.2012)

2. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ με την επωνυμία 
«ILLUSION» στο Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1521/17.05.2012 
(αρ. πρωτ. αίτησης: 7058/28.12.2012)

3. Ε.  ΠΑΥΛΟΥ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ με  την  επωνυμία  «ALL AROUND VINYLIO»,  στο 
Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1461/22.03.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 
232/18.01.2013)

4. ΗΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με  την  επωνυμία  «KEA ΑΝΕΜΟΣ  CAFE»  στην  Κορησσία 
Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:  1455/22.03.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης: 
236/18.01.2013)

5. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
–  ΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  –  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με την επωνυμία «ΒΑΡΑΔΙ» στη θέση Μυλοπόταμος Κέας 
με  αρ.  άδειας  μουσικής:   5774/26.11.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης: 
280/23.01.2013)

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

1. Την  Α5/3010/85  υγειονομική  διάταξη  περί  μέτρων  προστασίας  της 
Δημόσιας Υγείας από θορύβους Μουσικής» 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
5. Την  υπ’  αριθμ.  128/2011  κανονιστική  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου Κέας
6. Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες παραβάσεις στις ανωτέρω 

επιχειρήσεις  εντός  του  έτους  2012,  με  εξαίρεση  την  επιχείρηση  της 
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ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην οποία έχουν σημειωθεί 
τέσσερις  (4)  παραβάσεις  για  λειτουργία  μουσικής  πέραν  του 
προβλεπόμενου ωραρίου, γεγονός που επέφερε την 20ήμερη σφράγιση του 
καταστήματος  εντός  του  2012  και  την  επιχείρηση  της  εταιρείας  Ε. 
ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε στην οποία έχει σημειωθεί μία (1) τέτοια παράβαση

8. Την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  χορήγηση  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  για  το  έτος  2013  για  τους 
κατωθι:

1. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  ως  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ με  την  επωνυμία 
«BOTZI CAFE»  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής: 
1457/22.03.2012 .

2. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  ως  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  –  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  –  ΜΠΑΡ  με  την 
επωνυμία  «ILLUSION»  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής: 
1521/17.05.2012 .

3. Ε.  ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ με την επωνυμία «ALL AROUND VINYLIO», στο 
Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1461/22.03.2012.

4. ΗΛΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «KEA ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία 
Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1455/22.03.2012.

5. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  –  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  –  ΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  –  ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με την επωνυμία  «ΒΑΡΑΔΙ» στη 
θέση Μυλοπόταμος Κέας με αρ. άδειας μουσικής:  5774/26.11.2012.

σύμφωνα  με  τους  όρους  της  128/2011  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας μουσικής και με την προϋπόθεση 
ότι δε θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 32/2013
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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

 Λέπουρας Στυλιανός

 Βρεττός Στέφανος

 Ζουλός Νικόλαος

 Ποδόγυρος Πέτρος

Λέανδρος Εμμανουήλ
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