5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 6ης Απριλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 6η Απριλίου 2012.
Σήμερα, την 6η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 18:00 συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο
Κορησσίας «Στυλιανός Ρέστης», ύστερα από την 1750/02-04-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Βελισσαροπούλου Ειρήνη
Θεοδώρου Καλλιόπη
Ζουλός Νικόλαος
Λέανδρος Εμμανουήλ
Ευαγγέλου Ιωάννης
Μαρούλης Φίλιππος
Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία
Παούρης Δημήτριος
Πασπάτης Πέτρος
Λέπουρας Στυλιανός

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ποδόγυρος Πέτρος
2. Δεμένεγας Εμμανουήλ
3. Βασιλάκης Στυλιανός
4. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος
5. Βρεττός Στέφανος
6. Δεμένεγα Βασιλική
7. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα

(οι οποίοι δεν προσήλθαν,
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας κα Βρέτταρου Άννα και η Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 6ης Απριλίου 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 06/04/2012
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1750/02.04.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
ης

1. Ορισμός μελών επιτροπής για την προμήθεια απορριμματοφόρου βάσει
ΕΚΠΟΤΑ [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
2. Παράταση μίσθωσης ακινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2012
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
3. Ονοματοθεσία οδού στην Ιουλίδα Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]

4.
5.

Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ ιδιοκτησίας Πολίτη Χρυσοβαλάντη στη θέση
Κορησσία Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Δημήτριου στη
θέση Γιαλισκάρι Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη

Βελισσαροπούλου]
6. Διαγραφή οφειλών πολιτών που αφορούν σε Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
7. Έγκριση Κανονισμού Κυκλοφορίας Αγοραίων Επιβατηγών Ζώων Δήμου
Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης].
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών
άνω των 50 κ.ε. και καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού
εκμισθούμενων οχημάτων [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός
Βασιλάκης]
2. Έγκριση δαπάνης δημιουργίας προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού
(DVD) της νήσου Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Βελισσαροπούλου]
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5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 6ης Απριλίου 2012
Θέμα 1ο: Ορισμός μελών επιτροπής για την προμήθεια απορριμματοφόρου βάσει
ΕΚΠΟΤΑ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’
αρίθμ. 4/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκε επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης προσφορών αποτελούμενη
(βάσει του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ) από τις:
1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε
2. Τσιωρη Μαρία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Υπάλληλο του Δήμου
3. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου
ως τακτικά μέλη και τους:
1. Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου
2. Πετρη Βασιλική, Υπάλληλο του Δήμου
3. Παουρη Νικόλαο, Υπάλληλο του Δήμου
ως αναπληρωτές αυτών.
Επειδή ο Δήμος πρόκειται να προβεί σε διαγωνισμό για την προμήθεια
μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου από το ελεύθερο εμπόριο και «εκ της φύσεως
της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας» (άρθρο 46 του
ΕΚΠΟΤΑ) κρίνεται απαραίτητη η σύσταση εξειδικευμένης επιτροπής για την
προμήθεια απορριμματοφόρου, αποτελούμενη από τους:
1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε
2. Κορασίδη Νικόλαο, Οδηγό Απορριμματοφόρου Δήμου Κέας
3. Πορίχη Ιωάννη, Χειριστή Μηχανημάτων Δήμου Κέας
με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Παουρη Νικόλαο, Υπάλληλο του Δήμου
2. Τσιωρη Μαρία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Υπάλληλο του Δήμου
3. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., την απόφαση 4/2012 του Δημοτικού
Συμβουλίου και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύσταση εξειδικευμένης επιτροπής για την
απορριμματοφόρου, αποτελούμενη από τους:
1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε
2. Κορασίδη Νικόλαο, Οδηγό Απορριμματοφόρου Δήμου Κέας
3. Πορίχη Ιωάννη, Χειριστή Μηχανημάτων Δήμου Κέας

προμήθεια

με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Παουρη Νικόλαο, Υπάλληλο του Δήμου
2. Τσιωρη Μαρία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Υπάλληλο του Δήμου
3. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2012
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Θέμα 2ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το
2012
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας
εκμισθώνει δύο (2) ακίνητα ιδιοκτησίας Χαρτοφυλακίδη Δημήτριου και Βρεττού
Παγώνας για τα οποία λήγει ο χρόνος μίσθωσής του την 30η Απριλίου 2012.
Το πρώτο ακίνητο, που βρίσκεται στη θέση «Κεντρική πλατεία Ιουλίδας
Κέας» φιλοξενεί τα γραφεία της Δ.Ο.Υ. Κέας και ο Δήμος Κέας το εκμισθώνει έναντι
μισθώματος 1.035,61€ μηνιαίως, ενώ το δεύτερο, που βρίσκεται όπισθεν του Ι.Ν.
Παναγίας Ρεματιανής στην πλατεία της Ιουλίδας φιλοξενεί την αποθήκη της Δ.Ο.Υ.
Κέας και το καταβληθέν μίσθωμα εκ μέρους του Δήμου Κέας ανέρχεται σε 236,39€
μηνιαίως.
Στα ανωτέρω μισθώματα έχει επέλθει από το προηγούμενο έτος μείωση 20%
και ότι αυτά παραμένουν σταθερά έως την 30.06.2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
46713/04.11.2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ («Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που
στεγάζουν υπηρεσίες ΟΤΑ»).
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί την ανανέωσης ή μη των
εν λόγω μισθωτηρίων συμβολαίων για ένα έτος, δηλαδή από 1 η Μαΐου 2012 έως 30
Απριλίου 2013.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη:
1. τις διατάξεις της εγκυκλίου 46713/04.11.2011 του ΥΠΕΣ
2. τα μισθωτήρια συμβόλαια μεταξύ των ιδιοκτητών των ακινήτων και του
Δήμου Κέας και
3. την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανανέωση μισθωτηρίων συμβολαίων των ακινήτων ιδιοκτησίας
Δημήτριου Χαρτοφυλακίδη και Παγώνας Βρεττού για ένα έτος, δηλαδή από 1 η
Μαΐου 2012 έως 30 Απριλίου 2013 έναντι 1.035,61€ και 236,39€ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 58/2012
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Θέμα 3ο: Ονοματοθεσία οδού στην Ιουλίδα Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αφορμή το θάνατο
του συμπολίτη και διατελέσαντος Προέδρου Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεωργίου
Ιερομνήμονος και μετά από σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Ιουλίδας (η
οποία εκφράστηκε με την 5/2012 απόφασή του), εισηγείται το ονοματοθεσία οδού
της Ιουλίδας ως «οδός Γεωργίου Ιερομνήμονος» ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης
στο έργο του.
Ο Γεώργιος Ιερομνήμων διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος την περίοδο 1982 –
1985. Το 1985 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας Κέας, θέση που
διατήρησε έως το 1996, οπότε και επανεκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος έως το 2002.
Με ειλικρίνεια, βαθιά γνώση των προβλημάτων του νησιού και αγάπη για τον
τόπο και τους ανθρώπους του, συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης
μορφής της Ιουλίδας.
Επί προεδρίας του αναπτύχθηκε και ασφαλτοστρώθηκε το οδικό δίκτυο
Ιουλίδας – Χαβουνών και Ποισσών – Κούνδουρου, ενώ διανοίχθηκε πληθώρα
αγροτικών δρόμων. Με ιδιαίτερη αγάπη προς την παράδοση και ευαισθησία σε
θέματα παιδείας και περίθαλψης, ξεκίνησε την εκτεταμένη συντήρηση και επισκευή
των πηγών του νησιού, ενέγειρε το Νηπιαγωγείο Κάτω Μεριάς και το κτήριο του
Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου Κέας, ενώ προχώρησε και στην ανέγερση του
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας.
Το 1996, με παρότρυνσή του και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου
Κοινότητας Κορησσίας, τα δύο κοινοτικά συμβούλια διέκοψαν τη θητεία τους και
αποφάσισαν την ενοποίηση των δύο ενοτήτων. Ιδρύθηκε, έτσι, ο Καποδιστριακός
Δήμος Κέας με πολλά οικονομικά, αλλά και λειτουργικά οφέλη για το νησί.
Ο Γεώργιος Ιερομνήμων αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα πατριώτη. Ασχολείτο με
τα κοινά έως το τέλος, είτε ως απλός πολίτης, είτε ως εκπρόσωπος των συμπολιτών
του.
Για το λόγο αυτό, και βάσει του άρθρου 8 του Δ.Κ.Κ. ν. 3463/2006, σύμφωνα με
το οποίο «η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του
οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου..» εισηγούμαστε στο Συμβούλιο την
ονοματοθεσία οδού της Ιουλίδας που ξεκινά από τον Ι. Ν. Αγ. Βασιλείου και
καταλήγει στο παρεκκλήσιο του Ι. Ν. Αγ. Σπυρίδωνα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα, σε «οδό Γεωργίου
Ιερομνήμονος».
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Δ.Κ.Κ. ν. 3463/2006, την υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφαση
του τοπικού συμβουλίου Ιουλίδας Κέας και την εισήγησης του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ονοματοθεσία οδού της Ιουλίδας που ξεκινά από τον Ι. Ν. Αγ.
Βασιλείου και καταλήγει στο παρεκκλήσιο του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα, όπως αυτή
αποτυπώνεται στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα, σε «οδό
Γεωργίου Ιερομνήμονος».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 59/2012
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Θέμα 4ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ ιδιοκτησίας Πολίτη Χρυσοβαλάντη στη θέση
Κορησσία Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την
εγκύκλιο 59 «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος “Καλλικράτης”» του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οι
αρμοδιότητες που ρητά απονέμονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» είναι: Ι) Η
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο
του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου[…] Σε Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων
κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωή,
τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο
που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας» (άρθρο 65 § 1 &3 Ν. 3852/2010).
Στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ψηφίστηκε με τον
Ν.3463/06 Φ.Ε.Κ. Α’114/2006 ορίζονται τα ακόλουθα:
Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος
τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή
ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί
να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το δήμαρχο ή τον
πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης,
την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών
και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες
της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων
δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο
Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να
λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της
περιοχής καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο, τα υπό των διατάξεων της παραγρ.
11 του Ν. 2130/1991, του άρθρου 13 του Α.Ν. 2520/1940, της παραγρ. 5 του άρθρου
3 του Α.Ν. 445/1937 και της υπ' αριθ. 12172/22.3.2002 απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Καθορισμός του ύψους του παραβόλου έκδοσης άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας,
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Φ.Ε.Κ. Β' 553/2002) προβλεπόμενα
παράβολα.
Όπως
ορίζεται
στην
παρ.1
του
άρθρου
1
της
ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’) για την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην
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οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για
εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται
το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του
αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου το είδος του καταστήματος και, επισυνάπτεται
διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να
λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει κατατεθεί αίτηση με αρ. πρωτ. 1710/29-03-2012
του Πολίτη Χρυσοβαλάντη, συνοδευμένη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη θέση Κορησσία
Κέας.
Κατόπιν τούτων, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση της
προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΟΛΙΤΗ στη θέση
Κορησσία Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06 παρ.2,3, την παρ.1 του άρθρου 1 της
ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’) τον
προέλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος με την υπ’ αρ. πρωτ.
1710/29-03-2012 αίτηση του Πολίτη Χρυσοβαλάντη, το είδος του καταστήματος, τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να
λειτουργήσει, η επιχείρηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στον Πολίτη Χρυσοβαλάντη προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ, στη θέση Κορησσία
Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 60/2012
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Θέμα 5ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Δημήτριου στη
θέση Γιαλισκάρι Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την
εγκύκλιο 59 «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος “Καλλικράτης”» του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οι
αρμοδιότητες που ρητά απονέμονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» είναι: Ι) Η
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο
του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου[…] Σε Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων
κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωή,
τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο
που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας» (άρθρο 65 § 1 &3 Ν. 3852/2010).
Στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ψηφίστηκε με τον
Ν.3463/06 Φ.Ε.Κ. Α’114/2006 ορίζονται τα ακόλουθα:
Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος
τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή
ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί
να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το δήμαρχο ή τον
πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης,
την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών
και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες
της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων
δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο
Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να
λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της
περιοχής καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο, τα υπό των διατάξεων της παραγρ.
11 του Ν. 2130/1991, του άρθρου 13 του Α.Ν. 2520/1940, της παραγρ. 5 του άρθρου
3 του Α.Ν. 445/1937 και της υπ' αριθ. 12172/22.3.2002 απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Καθορισμός του ύψους του παραβόλου έκδοσης άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας,
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Φ.Ε.Κ. Β' 553/2002) προβλεπόμενα
παράβολα.
Όπως
ορίζεται
στην
παρ.1
του
άρθρου
1
της
ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’) για την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για
εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται

8

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 6ης Απριλίου 2012
το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του
αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου το είδος του καταστήματος και, επισυνάπτεται
διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να
λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει κατατεθεί αίτηση με αρ. πρωτ. 1523/23-03-2012
του Παπαδόπουλου Γεώργιου, συνοδευμένη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη θέση
Γιαλισκάρι Κέας.
Κατόπιν τούτων, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση της
προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
στη θέση Γιαλισκάρι Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06 παρ.2,3, την παρ.1 του άρθρου 1 της
ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’) τον
προέλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος με την υπ’ αρ. πρωτ.
1523/23-03-2012 αίτηση του Παπαδόπουλου Γεώργιου, το είδος του καταστήματος,
τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να
λειτουργήσει, η επιχείρηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στον Παπαδόπουλου Γεώργιο προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, στη θέση
Γιαλισκάρι Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2012
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Θέμα 6ο: Διαγραφή οφειλών πολιτών που αφορούν σε Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Δεμένεγα ο οποίος
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι για τον κ. Τσούτσουρα
Βασίλειο του Ιωάννου, (κωδικός οφειλέτη 10751), πρέπει να γίνει διαγραφή ποσού
40,00€ από το Βεβαιωτικό κατάλογο Πρόστιμα- Κ.Ο.Κ 7082/23-11-2011, με αριθμό
βεβαίωσης 26/23-11-2011, διότι την 8/4/2011 του επιβλήθηκε πρόστιμο παράνομης
στάθμευσης, με την υπ’αριθμ.935500006645 πράξη βεβαίωσης παράβασης, ενώ ο
πολίτης είχε υποβάλλει ένσταση κατά της ανωτέρω σχετικής πράξης βεβαίωσης
παράβασης, η οποία κρίθηκε βάσιμη από τον Διοικητή του Α.Τ Κέας, επειδή αυτή
εστάλη ως μη πληρωτέα εκ παραδρομής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και του Δημάρχου:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διαγραφή οφειλής ύψους 40,00€ του κ. Τσούτσουρα Βασίλειο του Ιωάννου,
(κωδικός οφειλέτη 10751), από το Βεβαιωτικό κατάλογο Πρόστιμα- Κ.Ο.Κ 7082/2311-2011, με αριθμό βεβαίωσης 26/23-11-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 62/2012
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Θέμα 7ο: Έγκριση Κανονισμού Κυκλοφορίας Αγοραίων Επιβατηγών Ζώων
Δήμου Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η καθιέρωση
δραστηριότητας αγοραίων επιβατηγών ζώων υπήρξε πάγιο αίτημα των κατοίκων της
Ιουλίδας. Αντίστοιχα, πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου
Κέας αποτελεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικής αυτής δραστηριότητας, τόσο στην
Ιουλίδα, όσο και στην περιοχή της Καρθαίας, ανταποκρινόμενη στις πρακτικές
ανάγκες που προκύπτουν στην πρώτη, αλλά και στη λειτουργία της κυκλοφορίας
αγοραίων επιβατηγών ζώων ως πόλο έλξης για την τουριστική προβολή του νησιού
και των περιοχών δράσης.
Με γνώμονα την ιδιαιτερότητα της εν λόγω δραστηριότητας, θεωρούμε
απαραίτητη τη σύνταξη και ψήφιση κανονισμού κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών
ζώων, προκειμένου να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη του επαγγέλματος και να
προστατευθούν τα επιβατηγά ζώα, αποφεύγοντας φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί
σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου αναπτύσσεται το εν λόγω επάγγελμα. Καλείται,
λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον κάτωθι Κανονισμό:
Κανονισμός Κυκλοφορίας Αγοραίων Επιβατηγών Ζωών
Α. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΖΩΟΥ
Άρθρο 1
Επιβατηγά ζώα κατά την έννοια του παρόντος αποτελούν τα άλογα, οι όνοι και οι
ημίονοι.
Άρθρο 2
1.Κάθε επιβατηγό ζώο, το οποίο μισθώνεται για την μεταφορά επιβατών (αγοραίο),
χρήζει άδειας κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από υπάλληλο του Δήμου Κέας ,τον
οποίο ορίζει ο Δήμαρχος Κέας ,σε όποιον το κατέχει με σκοπό την εκμετάλλευσή του
ως αγοραίου και αναγράφει τον αριθμό μητρώου του ζώου, το έτος και τον μήνα
γέννησης του ζώου, καθώς και ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό φορολογικού
μητρώου του κατόχου και του κυρίου του. Στην άδεια επικολλάται φωτογραφία του
κατόχου.
2.Για κάθε ζώο, το οποίο αδειοδοτείται, τηρείται από ειδική υπηρεσία του Δήμου, την
οποία ορίζει ο Δήμαρχος, ειδικός φάκελος.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας αγοραίου επιβατηγού ζώου αποτελούν
σωρευτικά οι εξής:
α) Το ζώο πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 3ο έτος της ηλικίας του.
β) Το ζώο πρέπει να είναι κατάλληλο από άποψη υγείας για την χρήση που
προορίζεται, τόσο για το ίδιο όσο και για τους επιβάτες.
γ) Ο κάτοχος του ζώου και φορέας της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτει τα
νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του.
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Άρθρο 4
Η χρήση του ζώου ως αγοραίου επιβατηγού χωρίς την προβλεπόμενη από τον
παρόντα άδεια κυκλοφορίας απαγορεύεται. Οι παραβάτες αυτής της διάταξης κάτοχοι
και κύριοι του ζώου, τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 300€, για κάθε παράβαση.
Άρθρο 5
1. Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού ζώου, υποβάλλει
στον Δήμο σχετική αίτηση και προσκομίζει
•
•
•
•
•

αποδεικτικά της ταυτότητάς του και της ταυτότητας του κυρίου (αν δεν είναι ο
ίδιος κύριος του ζώου),
αποδεικτικά έγγραφα της επαγγελματικής του ιδιότητας ως εκμισθωτή
επιβατηγού ζώου και της νόμιμης άσκησής του (π.χ. δήλωση έναρξης
επιτηδεύματος),
κτηνιατρικό πιστοποιητικό καταλληλότητας του ζώου για την χρήση που το
προορίζει, τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για τους μελλοντικούς επιβάτες
του, στο οποίο θα αναγράφεται και η ηλικία του ζώου,
υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται η νόμιμη κατοχή του ζώου καθώς και
του δικαιώματός του να το χρησιμοποιεί ως αγοραίο επιβατηγό όχημα,
δήλωση του τόπου εγκατάστασης και στάβλισης του ζώου.

2. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση σε ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος εξετάζει την συνδρομή των
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και προχωρεί στην έκδοση της άδειας, ή,
αναλόγως, ζητεί πρόσθετα δικαιολογητικά ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση.
Β. ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΙΟΝΗΓΟ (OΝΗΛΑΤΗ)
Άρθρο 6
Κάθε ημιονηγός-ονηλάτης αγοραίου επιβατηγού ζώου υποχρεούται να φέρει άδεια
ικανότητας ημιονηγού-ονηλάτη, η οποία χορηγείται από ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου Κέας, το οποίο ορίζει ο Δήμαρχος. Στην
άδεια αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και η κατοικία του κατόχου,
επικολλάται δε φωτογραφία του.
Άρθρο 7
Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει άδεια ικανότητας ημιονηγού, υποβάλλει στον Δήμο
Κέας σχετική αίτηση και προσκομίζει
α) δύο πρόσφατες φωτογραφίες του,
β) αποδεικτικά έγγραφα της ταυτότητάς του και
γ) πιστοποιητικό υγείας.
Άρθρο 8
Οι ημιονηγοί αγοραίων επιβατηγών ζώων υποχρεούνται να φέρουν πάντοτε τις άδειες
κυκλοφορίας , και τα ισχύοντα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης των ζώων
καθώς και την άδεια ικανότητάς τους ως ημιονηγών.
Όποιος ασκεί την δραστηριότητα του ημιονηγού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια
ικανότητας, καθώς και όποιος απασχολεί ως ημιονηγό άτομο στερούμενο άδειας
ικανότητας ημιονηγού, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους € 300,00.
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Γ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΖΩΩΝ

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΓΟΡΑΙΩΝ

Άρθρο 9
1. Στην οπλή κάθε ζώου που αδειοδοτείται αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.
2. Κάθε ζώο που αδειοδοτείται υποβάλλεται το αργότερο ανά εξάμηνο σε
κτηνιατρική επιθεώρηση, προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητα και καταλληλότητά
του για την χρήση, για την οποία είναι προορισμένο. Ο αρμόδιος κτηνίατρος εκδίδει
πιστοποιητικό καταλληλότητας επί τη βάσει εντύπου, το οποίο συντάσσεται από τον
Δήμο Κέας.
3. Απαγορεύεται η κυκλοφορία αγοραίου επιβατηγού ζώου, εάν έχει παρέλθει ένα
εξάμηνο από την τελευταία κτηνιατρική επιθεώρηση και δεν έχει εφοδιαστεί με νέο
πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής
τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 200,- για κάθε παράβαση.
Άρθρο 10
1. Ο κάτοχος κάθε ζώου υποχρεούται να μεριμνά πάραυτα για τον καθαρισμό των
οδών και των εν γένει κοινόχρηστων χώρων από τα περιττώματα του ζώου και για
την διατήρηση της υγιεινής στους παραπάνω χώρους,
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ο κάτοχος του
ρυπογόνου ζώου και ο ημιονηγός τιμωρείται με πρόστιμο ύψους € 100,-. Εάν
βεβαιωθούν τρεις τέτοιες παραβάσεις σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο παραβάτης
κάτοχος τιμωρείται με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του
ζώου και ο ημιονηγός με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας ικανότητας
ημιονηγού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ημιονηγού και νέας υποτροπής του,
αφαιρείται η άδεια ικανότητας ημιονηγού για έξι μήνες. Κατά την διάρκεια που
ισχύει η προηγούμενη ποινή δεν μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια ικανότητας ημιονηγού,
αν έχει λήξει η παλαιά.
Άρθρο 11
1. Κάθε ημιονηγός δύναται να έχει την ευθύνη μέχρι 6 ζώων κατ' ανώτατο όριο στον
σταθμό εργασίας του και μέχρι 3 ζώων κατ' ανώτατο όριο σε κάθε διαδρομή
μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένου και του ζώου, στο οποίο ενδεχομένως
επιβαίνει ο ίδιος. Η διακίνηση των ζώων χωρίς συνοδεία ημιονηγού απαγορεύεται.
2. Οι παραβάτες κάτοχοι και ημιονηγοί των διατάξεων της προηγούμενης
παραγράφου τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 200,- για κάθε παράβαση.
Άρθρο 12
1. Κάθε ζώο πρέπει να διαθέτει σκιερό μέρος αναμονής και πρόσβαση σε νερό καθ'
όλη την διάρκεια της ημέρας, να είναι δεμένο με τρόπον ώστε να μπορεί να κινηθεί
ελεύθερα, να διαθέτει περιλαίμιο σε καλή κατάσταση, να απολαμβάνει σωστής
συντήρησης των οπλών του (εξωνυχισμό), να υποβάλλεται σε πρόγραμμα υγιεινής
(αντιπαρασιτισμό κλπ) και να έχει επαρκή ενσταβλισμό για κάθε εποχή του χρόνου.
2. Όταν ένα ζώο επιστρέφει από την εργασία με οποιαδήποτε βλάβη, οφείλει να μη
χρησιμοποιηθεί ξανά για εργασία μέχρι την αποκατάστασή της. Τα κουτσά, άρρωστα
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και πληγωμένα ζώα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για εργασία, μέχρις ότου
κριθούν κατάλληλα από αρμόδιο κτηνίατρο.
4. Τα αγοραία επιβατηγά ζώα απαγορεύεται να φορτώνονται με φορτίο βάρους
υπερβολικού για το μέγεθος, την ηλικία ή την φυσική κατάστασή τους. Σε καμία
περίπτωση το φορτίο δεν δύναται να υπερβαίνει το βάρος των 100 κιλών ή εν πάση
περιπτώσει το 1/5 του βάρους του ζώου.
5. Οι φοράδες ως αγοραία επιβατηγά ζώα πρέπει να σταματούν την εργασία από το
τέλος του έβδομου μήνα της κύησής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα μετά την
κύηση.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κακή μεταχείριση των ζώων, ιδίως όποια αποτελεί
παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Οι παραβάτες αυτών των διατάξεων
κάτοχοι και ημιονηγοί τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους € 300,00. Εάν βεβαιωθούν
τρεις τέτοιες παραβάσεις σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο παραβάτης κάτοχος
τιμωρείται με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του ζώου και
ο παραβάτης ημιονηγός με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας ικανότητας
ημιονηγού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη κατόχου και νέας
υποτροπής του, μπορεί να αφαιρεθεί οριστικά η άδεια κυκλοφορίας του ζώου. Η
άδεια επαναχορηγείται μόνον εάν τα αρμόδια όργανα ελέγχου πιστοποιήσουν την
συμμόρφωση του κατόχου προς τις σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του ημιονηγού και νέας υποτροπής του, αφαιρείται η άδεια ικανότητας
ημιονηγού για έξι μήνες. Κατά την διάρκεια που ισχύει η προηγούμενη ποινή δεν
μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια ικανότητας ημιονηγού, αν έχει λήξει η παλαιά.
Άρθρο 13
1. Οι εγκαταστάσεις, μέσα στις οποίες κρατούνται τα ζώα, πρέπει να βρίσκονται σε
περιοχή απομακρυσμένη από το κέντρο του χωριού ή του οικισμού και να μη
προκαλούν ενόχληση (οσμές, έντομα, θόρυβο κλπ) στους περιοίκους. Οι
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους πρέπει να ικανοποιούν τις απαραίτητες
υγειονομικές απαιτήσεις για τα ζώα.
Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού βεβαιώνονται από τα
αστυνομικά όργανα και από ειδικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα του Δήμου
Κέας , τα οποία ορίζονται με απόφαση Δημάρχου. Τα όργανα που βεβαιώνουν τις
παραβάσεις επιβάλλουν και τα πρόστιμα που προβλέπονται. Οι κυρώσεις που
συνίστανται σε αφαίρεση άδειας επιβάλλονται από τον Δήμαρχο.
Άρθρο 15
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1-6-2012.
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), τον προς
ψήφιση Κανονισμό Κυκλοφορίας Αγοραίων Επιβατηγών Ζωών και την εισήγηση της
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει τον Κανονισμό Κυκλοφορίας Αγοραίων Επιβατηγών Ζωών στο σύνολό του,
όπως αυτός παρατίθεται στο κείμενο της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 63/2012
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Θέμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το 8ο 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:
Παπαδόπουλος Νικόλαος του Ιορδάνη, ζητείται η επιστροφή ποσού 591,50€, ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, διότι κατά την έκδοση του υπ’αριθμ.14/29-22012 χρηματικού εντάλματος, που αφορούσε την πληρωμή μελέτης του έργου
«Δίκτυο ύδρευσης περιοχής Ποισσών-Κούνδουρου- Κ. Μεριάς ν. Κέας» έγιναν οι
νόμιμες κρατήσεις από την υπηρεσία, ενώ αυτές είχαν ήδη εξοφληθεί από τον
μελετητή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), τη βεβαίωση της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 591,50€ στον κ.
Παπαδόπουλο Νικόλαο του Ιορδάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 64/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση επιχείρησης εκμίσθωσης
μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. και καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού
εκμισθούμενων οχημάτων
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 9ο θέμα της συνεδρίασης εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 16598/29.12.2010 (ΦΕΚ 2189/31.12.2010 τεύχος Β) άρθρο
3 παρ.1στ για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από την οικεία
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του EOT απαιτείται μεταξύ άλλων και
σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου για την εγκατάσταση της επιχείρησης στο
συγκεκριμένο χώρο καθώς και για τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκμισθούμενων
από την επιχείρηση μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων.
Στην παρ.1δ του άρθρου 3 της ΚΥΑ 16598/29.12.2010 (ΦΕΚ
2189/31.12.2010 τεύχος Β) ορίζεται ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει πλήρη
και ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ..
Στην παρ.1ε του άρθρου 3 της ΚΥΑ 16598/29.12.2010 (ΦΕΚ 2189/31.12.2010
τεύχος Β) ορίζεται ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει χώρο στάθμευσης για το
σύνολο της δυναμικότητας σε μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα. Το
ελάχιστο εμβαδόν του χώρου στάθμευσης ορίζεται σε δυο τετραγωνικά μέτρα ανά
τρεις μοτοσικλέτες και ένα τετραγωνικό μέτρο ανά τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα.
Ο κ. Σαρηγιάννης Παναγιώτης του Αντωνίου υπέβαλλε την υπ’ αριθ. 1745/24-2012 αίτησή του μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να του
χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για την εγκατάσταση επιχείρησης εκμίσθωσης
μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. στην περιοχή Κορησσία Κέας με ανώτατο
επιτρεπόμενο αριθμό εκμισθούμενων μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων
οχημάτων 10 (δέκα) μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα, οχήματα.
Από τα συνημμένα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο κ. Σαρηγιάννης
Παναγιώτης διαθέτει 33,70 τ.μ. γραφειακής εγκατάστασης και 180 τ.μ. χώρο
στάθμευσης, που υπερκαλύπτουν τον απαιτούμενο από την ανωτέρω ΚΥΑ χώρο.
Για το λόγο αυτό σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του
1. την ΚΥΑ 16598/29.12.2010 (ΦΕΚ 2189/31.12.2010 τεύχος Β)
2. την υπ’ αριθ. 1745/2-4-2012 αίτηση του κ. Παναγιώτη Σαρηγιάννη μαζί με τα
συνημμένα δικαιολογητικά και την εισήγηση της Αντιδημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών
άνω των 50 κ.ε. του κ. Σαρηγιάννη Παναγιώτη στην Κορησσία Κέας.
Β. Καθορίζει τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό εκμισθούμενων από την επιχείρηση
μοτοσικλετών, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων στα 10 (δέκα) μοτοσικλέτες,
τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 65/2012
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Θέμα 10ο: Έγκριση δαπάνης δημιουργίας προωθητικού οπτικοακουστικού
υλικού (DVD) της νήσου Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της συνεδρίασης εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
Ενόψει της θερινής περιόδου και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Τουριστικής προβολής του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την
έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού του
νησιού, συνολικού ύψους 650€ πλέον Φ.Π.Α.
Η εν λόγω προσφορά περιλαμβάνει εργασίες καταχώρηση, επεξεργασίας και
μοντάζ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6434.0002 «Έντυπα τουριστικής προβολής» του
προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κέας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την οικονομική
προσφορά που κατετέθη στο Δήμο Κέας και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κάλυψη δαπάνης για τη δημιουργία προωθητικού οπτικοακουστικού
υλικού του νησιού, συνολικού ύψους 650€ πλέον Φ.Π.Α, που θα βαρύνει τον Κ.Α.
00.6434.0002 «Έντυπα τουριστικής προβολής» του προϋπολογισμού έτους 2012 του
Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 66/2012
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Πρόεδρος του ΔΣ

Πασπάτης Πέτρος

Τα μέλη

Βελισσαροπούλου Ειρήνη
Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα
Βασιλάκης Στυλιανός
Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος
Δεμένεγας Εμμανουήλ
Δεμένεγα Βασιλική
Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
Θεοδώρου Καλλιόπη
Μαρούλης Φίλιππος
Παούρης Δημήτριος
Ευαγγέλου Ιωάννης
Βρεττός Στέφανος
Λέπουρας Στυλιανός
Λέανδρος Εμμανουήλ
Ζουλός Νικόλαος
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