
14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 19ης Οκτωβρίου 2012

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 19η Οκτωβρίου 2012.

Σήμερα, την 19η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  5996/15-10-2012  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών 
βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

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

                                                                           (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
14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19/10/2012

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5996/15-10-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Αποδοχή  Τεχνικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικής  Αποκατάστασης  του  έργου 
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πάουρας της νήσου Κέας» [εισηγητής: Δή-
μαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

2. Έγκριση  μελέτης  «Οριοθέτηση  ρέματος  στη  θέση  “Κάλαμος”  Οτζιά  Ν. 
Κέας»,  ιδιοκτησίας  Ιωάννη  Στέφα [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Αντώνιος  Δε-
μένεγας]

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

4. Διαγραφές οφειλών πολιτών για τέλη ύδρευσης, κοιμητηρίων κ.λπ. [εισηγη-
τής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

5. Ορισμός μελών επιτροπής διοικητικής παραλαβής για χρήση του πολιτιστικού 
Πολυκέντρου Ιουλίδας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας].

6. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 125/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλί-
ου [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας].

7. Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δή-
μου Κέας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής [εισηγητής: Δήμαρ-
χος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας].

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα ακτοπλοΐας του νησιού [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

9. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑ-
ΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του κ. Δαλαρέτου Πέτρου στη θέση Βουρκάρι 
Κέας [εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

10. Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ του κ. Δαλαρέτου Πέτρου με το 
διακριτικό  τίτλο  “ΕΝΝΕΑ ΚΟΡΕΣ” στη θέση Βουρκάρι  Κέας [εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχος Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

11. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου    εμπορίου [ει-
σηγητής Δήμαρχος Α. Δεμένεγας]

12. Έγκριση  τροποποίησης  απόφασης  Δ.Σ.56/2011(κατανομής  ΣΑΤΑ  2011, 
ύψους 321.685,00€.) Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων [εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης].

13.  Έγκριση Ψηφίσματος για το κλείσιμο των Δ.Ο.Υ. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 
Αντώνιος Δεμένεγας].

14. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για την μεταφορά μαθητών [εισηγη-
τής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
.
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Θέμα 1ο: Αποδοχή Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του έρ-
γου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πάουρας της νήσου Κέας» 

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 
την υπ’  αριθμ.  270/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Κέας και  την υπ’ 
αριθμ. 5726/02.12.2010 υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε η εκπόνηση τεχνικής 
μελέτης  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  του  έργου  «Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ  στη 
θέση Πάουρας της  νήσου Κέας»  από τον Μηχανικό Περιβαλλοντολόγο Π.Κ.,  κ. 
Λεκαδίτη Βασίλειο, με πτυχίο τάξης Α’ και κατηγορίας 27, με υψηλή ειδίκευση και 
εμπειρία  σε  εκπόνηση  αντίστοιχων  περιβαλλοντικών  μελετών,  έναντι  αμοιβής 
2.500,00€, πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’ 
αριθμ. 28341/5941/18.09.2012 από την προϊστάμενη Αρχή Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  η 
θεώρηση της εν λόγω μελέτης, παρακαλώντας για την έγκριση του Δήμου Κέας. 

Ως  εκ  τούτου,  θεωρούμε  ότι  η  τεχνικής  μελέτης  περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης του εν λόγω έργου είναι σωστή και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του  έργου.  Επομένως  πρέπει  να  γίνει  αποδοχή  της  παραπάνω  μελέτης  από  το 
Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πληρωθεί ο μελετητής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
του την υπ’ αριθμ. 270/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Κέας, την υπ’ 
αριθμ.  5726/02.12.2010  υπογραφείσα  σύμβαση  και  το  υπ’  αριθμ. 
28341/5941/18.09.2012 έγγραφο από την προϊστάμενη Αρχή Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού  Σχεδιασμού  Νοτίου  Αιγαίου  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου, 
καθώς  και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης του έργου 
«Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ  στη  θέση  Πάουρας  της  νήσου  Κέας»  του  Μηχανικού 
Περιβαλλοντολόγου  Π.Κ.,  κ.  Λεκαδίτη  Βασίλειο,  έναντι  αμοιβής   2.500,00€,  πλέον 
ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 141/2012
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Θέμα 2ο: Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος στη θέση “Κάλαμος” Οτζιά Ν. 
Κέας», ιδιοκτησίας Ιωάννη Στέφα 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’ αριθ. 
πρωτ.  95523/1611/10.10.2012  έγγραφο  του  Τμήματος  Τεχνικών  Έργων  Κέας  - 
Κύθνου  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  μας  αποστέλλεται  ένα  (1)  πλήρες 
αντίγραφο  της  μελέτης  ως  προς  την  Τεχνική  Έκθεση,  τους  Υδραυλικούς 
υπολογισμούς,  την υδρολογία και μία πλήρη σειρά σχετικών σχεδίων οριοθέτησης 
υδατορέματος στην περιοχή «Κάλαμος» Οτζιά του Δήμου Κέας, ιδιοκτησίας Ιωάννη 
Στέφα (Ν. 3010/2010), κατόπιν αίτησης για οριοθέτησή του, ελεγμένο και θεωρημένο 
από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. 

Κατόπιν  τούτου  ζητείται  από  το  Δημοτικό  συμβούλιο,  στο  πλαίσιο  των 
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον Ν.3010/25-4-2002, να αποφασίσει σχετικά με τη 
μελέτη οριοθέτησης του εν λόγω ρέματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κέας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
95523/1611/10.10.2012 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων Κέας - Κύθνου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτησης  και  αφού  έλαβε 
υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 95523/1611/10.10.2012 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών 
Έργων  Κέας  -  Κύθνου  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  τις  διατάξεις  του  Ν. 
3010/25.04.2002 και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της  μελέτης  οριοθέτησης  του  υδατορέματος  στην 
περιοχή «Κάλαμος» Οτζιά του Δήμου Κέας, ιδιοκτησίας  Ιωάννη Στέφα, όπως αυτή 
ελέγχθηκε  και  θεωρήθηκε  από το  Τμήμα  Τεχνικών  Έργων  Κέας  -  Κύθνου  της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 142/2012
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Θέμα 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέας 
οικονομικού έτους 2012

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

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

Όσον αφορά στο σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Μείωση ΚΑ 00.6071 «Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων» 
ποσό 1.000,00 €

2. Μείωση ΚΑ 00.6126.0001 «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας και των 
λοιπών παροχών του Δημάρχου» ποσό 8.900,00 €

3. Μείωση ΚΑ 10.6261 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 
Δήμου» ποσό 2.000,00 €

4. Μείωση ΚΑ 10.6274.0003 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων έτους 2012» 
ποσό 14.000,00 €

5. Μείωση ΚΑ 15.6274.0002 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων έτους 2012» 
ποσό 12.000,00 €

6. Μείωση ΚΑ 15.7331.0011 «Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων» ποσό 
5.270,00€

7. Μείωση ΚΑ 25.6654.0001 «Προμήθεια μεμβράνης και μουσαμά για την 
δεξαμενή Ιουλίδας» ποσό 2.912,00 €

8. Μείωση ΚΑ 25.6662.0001 «Υδραυλικά εξαρτήματα» ποσό 5.000,00 €
9. Μείωση ΚΑ 25.7131.0002 «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την 

γεώτρηση στο Γιαλούρι» ποσό 31.500,00 €
10. Μείωση ΚΑ 25.7312.0017 «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Κάτω 

Μεριάς» ποσό 7.000,00 €
11. Μείωση ΚΑ 25.7312.0018 «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης οικισμού Κάτω 

Μεριάς» ποσό 20.000,00 €
12. Μείωση ΚΑ 30.7412.0032 «Μελέτη οδοποιίας υφιστάμενης οδού που συνδέει 

Πέρα-Μεριά με Συκαμιά» ποσό 10.000,00 €
13. Μείωση ΚΑ 30.7412.0033 «Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

οδού που συνδέει Πέρα Μεριά με Συκαμιά» ποσό 7.380,00 €

Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Αύξηση ΚΑ 0341.0001 «Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 
αποχέτευσης» ποσό 4.500,00 €

2. Αύξηση ΚΑ 0412.0001 «Δικαίωμα ενταφιασμού» ποσό 550,00 €
3. Αύξηση ΚΑ 0716.0002 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 

(πολιτογράφηση) ποσό 1.000,00 €
4. Αύξηση ΚΑ 1319.0006 «Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για το έργο “ Βελτίωση 

και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας”» ποσό 49.964,72 €
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5. Αύξηση ΚΑ 1511.0001 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» 
ποσό 1.200,00 €

6. Αύξηση ΚΑ 1512.0001 «Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ» ποσό 2.000,00 €
7. Αύξηση ΚΑ 1519.0002 «Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και 

τέλους του αρθ.20 ν. 2539/1997» ποσό 3.000,00 €
8. Αύξηση ΚΑ 2211.0001 «Πρόστιμα ΚΟΚ (ΠΟΕ)» ποσό 500,00€
9. Αύξηση ΚΑ 4123.0005 «Φόρος εισοδήματος έργων 3%» ποσό 10.000,00 €
10. Αύξηση ΚΑ 4124.0001 «Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα» ποσό 

500,00 €
11. Αύξηση ΚΑ 4124.0022 «Κράτηση υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής υπέρ 

δημοσίων συμβάσεων» ποσό 5.000,00 €

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

1.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6056.0001 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 
75%)» ποσό 5.000,00 €

2.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6056.0002 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (ποσοστό 
25%) ποσό 2.000,00 €

3.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών» ποσό 1.500,00 €
4.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων» ποσό 1.000,00 

€
5.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6132 «Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και 

επιτροπές» ποσό 20.000,00 €
6.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6011 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου» ποσό 6.000,00 €
7.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου» ποσό 2.500,00 €
8.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6162.0002 «Μεταφορά ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο Δημαρχείο» 

ποσό 4.000,00 €
9.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 

ποσό 2.000,00 €
10.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6265.0002 «Συντήρηση επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού» ποσό 1.000,00 €
11.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6643 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό» ποσό 3.000,00 €
12. Ενίσχυση ΚΑ 10.6661.0001 «Χρωματισμοί κτιρίων Δήμου» ποσό 

5.000,00 €
13. Ενίσχυση ΚΑ 10.6661.0002 «Οικοδομικά υλικά για κτίρια του Δήμου» 

ποσό 5.000,00 €
14. Ενίσχυση ΚΑ 10.7133 «Έπιπλά σκεύη» ποσό 9.000,00 €
15. Ενίσχυση ΚΑ 10.7135 «Λοιπός εξοπλισμός» 3.000,00 €
16. Ενίσχυση ΚΑ 15.6211.0002 «Προσαύξηση παροχής ΔΕΗ κτιρίων του 

Δήμου» ποσό 5.000,00 €
17. Ενίσχυση ΚΑ 15.6462 «Δημοσίευση προκηρύξεων» ποσό 1.000,00 €
18. Ενίσχυση ΚΑ 25.6312.0003 «Φόρος μεταβίβασης αγοράς οικοπέδου 

δεξαμενής ύδρευσης Ιουλίδας» ποσό 1.500,00 € 
19. Ενίσχυση ΚΑ 25.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσό 2.500,00 €
20. Ενίσχυση ΚΑ 25.7135.0003 «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 12.000,00 €
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21. Ενίσχυση ΚΑ 25.7311.0001 «Κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου στην 
Κάτω Μεριά» ποσό 1.500,00 €

22. Ενίσχυση ΚΑ 25.7312.0021 «Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος 
για γεώτρηση στο Γιαλούρι» ποσό 23.200,00 €

23. Ενίσχυση ΚΑ 25.7312.0022 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 
Γιαλισκαρίου – Κορησσίας» ποσό 57.000,00 €

24. Ενίσχυση ΚΑ 25.7312.0023 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης 
Ιουλίδας Κέας» ποσό 57.959,08 €

25. Ενίσχυση ΚΑ 30.6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 
ποσό 2.000,00 €

26. Ενίσχυση ΚΑ 30.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού» ποσό 1.000,00 €

27. Ενίσχυση ΚΑ 30.6672 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» ποσό 
3.500,00 €

28. Ενίσχυση ΚΑ 70.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού» ποσό 1.000,00 €

29. Ενίσχυση ΚΑ 80.8223 «Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. 
Επαγγελματιών» ποσό 10.000,00 €

30. Ενίσχυση ΚΑ 80.8224.0001 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 
Δημοσίου» ποσό 5.500,00 €

Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο τη ψήφιση των ανωτέρω αναμορφώσεων 
του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του έτους 
2012.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Όσον αφορά στο σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Μείωση ΚΑ 00.6071 «Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων» 
ποσό 1.000,00 €

2. Μείωση ΚΑ 00.6126.0001 «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας και των 
λοιπών παροχών του Δημάρχου» ποσό 8.900,00 €

3. Μείωση ΚΑ 10.6261 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 
Δήμου» ποσό 2.000,00 €

4. Μείωση ΚΑ 10.6274.0003 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων έτους 2012» 
ποσό 14.000,00 €

5. Μείωση ΚΑ 15.6274.0002 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων έτους 2012» 
ποσό 12.000,00 €

6. Μείωση ΚΑ 15.7331.0011 «Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων» ποσό 
5.270,00€
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7. Μείωση ΚΑ 25.6654.0001 «Προμήθεια μεμβράνης και μουσαμά για την 
δεξαμενή Ιουλίδας» ποσό 2.912,00 €

8. Μείωση ΚΑ 25.6662.0001 «Υδραυλικά εξαρτήματα» ποσό 5.000,00 €
9. Μείωση ΚΑ 25.7131.0002 «Προμήθεια αντλιτικού συγκροτήματος για την 

γεώτρηση στο Γιαλούρι» ποσό 31.500,00 €
10. Μείωση ΚΑ 25.7312.0017 «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Κάτω 

Μεριάς» ποσό 7.000,00 €
11. Μείωση ΚΑ 25.7312.0018 «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης οικισμού Κάτω 

Μεριάς» ποσό -20.000,00 €
12. Μείωση ΚΑ 30.7412.0032 «Μελέτη οδοποιίας υφιστάμενης οδού που συνδέει 

Πέρα-Μεριά με Συκαμιά» ποσό 10.000,00 €
13. Μείωση ΚΑ 30.7412.0033 «Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

οδού που συνδέει Πέρα Μεριά με Συκαμιά» ποσό 7.380,00 €

Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Αύξηση ΚΑ 0341.0001 «Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 
αποχέτευσης» ποσό 4.500,00 €

2. Αύξηση ΚΑ 0412.0001 «Δικαίωμα ενταφιασμού» ποσό 550,00 €
3. Αύξηση ΚΑ 0716.0002 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 

(πολιτογράφηση) ποσό 1.000,00 €
4. Αύξηση ΚΑ 1319.0006 «Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για το έργο “ Βελτίωση 

και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας”» ποσό 49.964,72 €
5. Αύξηση ΚΑ 1511.0001 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» 

ποσό 1.200,00 €
6. Αύξηση ΚΑ 1512.0001 «Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ» ποσό 2.000,00 €
7. Αύξηση ΚΑ 1519.0002 «Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και 

τέλους του αρθ.20 ν. 2539/1997» ποσό 3.000,00 €
8. Αύξηση ΚΑ 2211.0001 «Πρόστιμα ΚΟΚ (ΠΟΕ)» ποσό 500,00€
9. Αύξηση ΚΑ 4123.0005 «Φόρος εισοδήματος έργων 3%» ποσό 10.000,00 €
10. Αύξηση ΚΑ 4124.0001 «Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα» ποσό 

500,00 €
11. Αύξηση ΚΑ 4124.0022 «Κράτηση υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής υπέρ 

δημοσίων συμβάσεων» ποσό 5.000,00 €

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

1.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6056.0001 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 
75%)» ποσό 5.000,00 €

2.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6056.0002 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (ποσοστό 25%) 
ποσό 2.000,00 €

3.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών» ποσό 1.500,00 €
4.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων» ποσό 1.000,00 €
5.  Ενίσχυση ΚΑ 00.6132 «Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και 

επιτροπές» ποσό 20.000,00 €
6.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6011 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου» ποσό 6.000,00 €

8



14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 19ης Οκτωβρίου 2012

7.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου» ποσό 2.500,00 €

8.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6162.0002 «Μεταφορά ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο Δημαρχείο» 
ποσό 4.000,00 €

9.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 
ποσό 2.000,00 €

10.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6265.0002 «Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» 
ποσό 1.000,00 €

11.  Ενίσχυση ΚΑ 10.6643 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» 
ποσό 3.000,00 €

12. Ενίσχυση ΚΑ 10.6661.0001 «Χρωματισμοί κτιρίων Δήμου» ποσό 5.000,00 
€

13. Ενίσχυση ΚΑ 10.6661.0002 «Οικοδομικά υλικά για κτίρια του Δήμου» 
ποσό 5.000,00 €

14. Ενίσχυση ΚΑ 10.7133 «Έπιπλά σκεύη» ποσό 9.000,00 €
15. Ενίσχυση ΚΑ 10.7135 «Λοιπός εξοπλισμός» 3.000,00 €
16. Ενίσχυση ΚΑ 15.6211.0002 «Προσαύξηση παροχής ΔΕΗ κτιρίων του 

Δήμου» ποσό 5.000,00 €
17. Ενίσχυση ΚΑ 15.6462 «Δημοσίευση προκηρύξεων» ποσό 1.000,00 €
18. Ενίσχυση ΚΑ 25.6312.0003 «Φόρος μεταβίβασης αγοράς οικοπέδου 

δεξαμενής ύδρευσης Ιουλίδας» ποσό 1.500,00 € 
19. Ενίσχυση ΚΑ 25.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσό 2.500,00 €
20. Ενίσχυση ΚΑ 25.7135.0003 «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 12.000,00 €
21. Ενίσχυση ΚΑ 25.7311.0001 «Κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου στην 

Κάτω Μεριά» ποσό 1.500,00 €
22. Ενίσχυση ΚΑ 25.7312.0021 «Εγκατάσταση αντλιτικού συγκροτήματος για 

γεώτρηση στο Γιαλούρι» ποσό 23.200,00 €
23. Ενίσχυση ΚΑ 25.7312.0022 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

Γιαλισκαρίου – Κορησσίας» ποσό 57.000,00 €
24. Ενίσχυση ΚΑ 25.7312.0023 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Ιουλίδας Κέας» ποσό 57.959,08 €
25. Ενίσχυση ΚΑ 30.6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 

ποσό 2.000,00 €
26. Ενίσχυση ΚΑ 30.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού» ποσό 1.000,00 €
27. Ενίσχυση ΚΑ 30.6672 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» ποσό 

3.500,00 €
28. Ενίσχυση ΚΑ 70.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού» ποσό 1.000,00 €
29. Ενίσχυση ΚΑ 80.8223 «Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. 

Επαγγελματιών» ποσό 10.000,00 €
30. Ενίσχυση ΚΑ 80.8224.0001 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 

Δημοσίου» ποσό 5.500,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  143/2012
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Θέμα 4ο: 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 3ο 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. Σέρβου  Άννα,  (κωδικός  οφειλέτη  13565),  κατά  την  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 
χρεώθηκε  και  ο  οφειλέτης  Σέρβος  Τριαντάφυλλος  του  Ιωάννη  (κωδικός 
οφειλέτη 11185) για το ίδιο μνήμα και για το έτος του 2012. Ζητείται να γίνει 
διαγραφή  του ποσού των 25,00€ τελών Εσόδων από νεκροταφείο για το έτος 
2012,  από  την  οφειλέτη  Σέρβου  Άννα  λόγω  διπλοεγγραφής,  του  βεβ. 
καταλόγου 5479/17-9-2012 τελών νεκροταφείου με αριθμό βεβαίωσης 22/17-
9-2012.

2. Ξέστερνος  Ελευθέριος  του  Πέτρου (κωδικός  οφειλέτη  9618):  να  γίνει 
διαγραφή  ποσού  25,00  βεβαιωτικού  καταλόγου  5479/17-9-2012  τελών 
νεκροταφείου,  με  αριθμό  βεβαίωσης  22/17-9-2012,  λόγω  διπλοεγγραφής, 
στον ίδιο κωδικό και για το ίδιο τέλος.

3. Πολίτου Μαρία χα Ευαγγέλου (κωδικός οφειλέτη 11055): να γίνει διαγραφή 
ποσού 50,00€, των υπ’αριθμ.5615/15-10-2008 με αριθμό βεβαίωσης 1012/3-
11-2008,  και  5404/2-11-2009  με  αριθμό  βεβαίωσης  26/10-11-2009, 
βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων από νεκροταφείο, διότι το εν λόγω ποσό είχε 
βεβαιωθεί  και  στην  οφειλέτη  Μουζάκη  Ειρήνη  του  Ευαγγέλου  (κωδικός 
οφειλέτη 10473),  όπου είχε εξοφληθεί με τα υπ’ αριθμ. 4217/22-12-2008 και 
8087/26-11-2009 διπλότυπα είσπραξης. 

4. Μπουλούμπαση Στυλιανή του Γεωργίου (κωδικός οφειλέτη 11360): να γίνει 
διαγραφή  ποσού  7,00€,  του  υπ’  αριθμ.  5480/17-9-2012  βεβαιωτικού 
καταλόγου  δικαιώματος  χρήσεως  οστεοφυλακείου  με  αριθμό  βεβαίωσης 
23/17-9-2012,  διότι  χρεώθηκε  εκ  παραδρομής  από  το  Τμήμα  Εσόδων, 
καθόσον με την υπάριθμ. 53/2012 απόφαση του Δ.Σ είχε διαγραφεί το ποσό 
των προηγούμενων βεβαιωτικών καταλόγων, μετά από την αίτησή της στις 
23/1/2012,  όπου  ανέφερε  ότι  ουδέποτε  είχε  ζητήσει  την  παραχώρηση  και 
χρήση του οστεοφυλακίου, καθόσον τα οστά των οικείων της ,παρέμειναν στο 
κοιμητήριο του Πειραιά όπου διαμένει.

5. Τζουβελέκης Παντελής του Χαραλάμπους (κωδικός  οφειλέτη  11508):  να 
γίνει  διαγραφή ποσού 12,00€,  προσαυξήσεων που αφορούν τέλη  ύδρευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 Ν.3463/2006. Ο οφειλέτης κ. Τζουβελέκης 
Παντελής  με  την υπ’αριθμ.5752/28-9-2012 αίτησή του ζητά την απαλλαγή 
των προσαυξήσεων τελών ύδρευσης βεβαιωτικών καταλόγων για τις κάτωθι 
περιόδους  διότι τα ειδοποιητήρια αποστέλλονταν  σε λανθασμένη διεύθυνση 
και ο ίδιος δεν ελάμβανε γνώση έγκαιρα για τις οφειλές του. Αναλυτικά η 
διαγραφή των προσαυξήσεων αφορά τις κάτωθι περιόδους: βεβ. κατάλογος 
περιόδου 3/2007-10/2007 με αριθμό βεβαίωσης 7/7-4-2008, βεβ. κατάλογος 
περιόδου 4/2008-9/2008 με αριθμό βεβαίωσης 7/13-4-2009, βεβ. κατάλογος 
περιόδου 10/2008-3/2009 με αριθμό βεβαίωσης 25/9-10-2009, βεβ. κατάλογος 
περιόδου 4/2009-9/2009 με αριθμό βεβαίωσης 14/8-6-2010, βεβ. κατάλογος 
περιόδου 10/2009-3/2010 με αριθμό βεβαίωσης 27/2-11-2010, βεβ. κατάλογος 
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περιόδου  4/2010-9/2010  με   αριθμό  βεβαίωσης  15/28-6-2011,  και  βεβ. 
κατάλογος περιόδου 10/2010-4/2011 με αριθμό βεβαίωσης 8/2-3-2012.

6. Παούρη Μαρία του Στεφάνου (κωδικός οφειλέτη 9827): να γίνει διαγραφή 
συνολικού ποσού 130,00€ βεβαιωτικών καταλόγων Εσόδων από Νεκροταφείο 
λόγω  διπλοεγγραφής  για  τις  ίδιες  περιόδους  και  στον  οφειλέτη  Παούρη 
Σταμάτιο  του  Νικολάου(κωδικός  οφειλέτη  9835).  Αναλυτικά  να  γίνει 
διαγραφή ποσού 40,00€ βεβαιωτικού καταλόγου Εσόδων από Νεκροταφείο 
για  το  έτος  2004  με  αριθμό  βεβαίωσης  18/5-7-2005,  ποσού  40,00€ 
βεβαιωτικού καταλόγου Εσόδων από Νεκροταφείο για τα έτη 2006-2007 με 
αριθμό βεβαίωσης 7/3-4-2007, ποσού 25,00€ βεβαιωτικού καταλόγου Εσόδων 
από Νεκροταφείο για το έτος 2008 με αριθμό βεβαίωσης 1012/3-11-2008, και 
ποσού 25,00€ βεβαιωτικού καταλόγου Εσόδων από Νεκροταφείο για το έτος 
2009 με αριθμό βεβαίωσης 26/10-11-2009.

7. Μπερκέτης  Φραγκίσκος (κωδικός  οφειλέτη  10487):  να  γίνει  διαγραφή 
ποσού 40,00€ βεβαιωτικού καταλόγου Εσόδων από Νεκροταφείο για το έτος 
2004 με  αριθμό βεβαίωσης 18/5-7-2005,  διότι  σύμφωνα με  το έλεγχο  που 
έγινε στα αρχεία των κοιμητηρίων, όπου διασταυρώθηκε ο αριθμός μνήματος, 
ουδέποτε είχε συναλλαγή με χρεώσεις νεκροταφείου. 

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. Σέρβου Άννα, (κωδικός οφειλέτη 13565): διαγραφή  του ποσού των 25,00€ 

τελών Εσόδων από νεκροταφείο για το έτος  2012
2. Ξέστερνος  Ελευθέριος  του  Πέτρου (κωδικός  οφειλέτη  9618):  διαγραφή 

ποσού 25,00 βεβαιωτικού καταλόγου 5479/17-9-2012 τελών νεκροταφείου
3. Πολίτου Μαρία χα Ευαγγέλου (κωδικός οφειλέτη 11055): διαγραφή ποσού 

50,00€,  των  υπ’αριθμ.5615/15-10-2008  με  αριθμό  βεβαίωσης  1012/3-11-
2008, και 5404/2-11-2009 με αριθμό βεβαίωσης 26/10-11-2009, βεβαιωτικών 
καταλόγων εσόδων από νεκροταφείο

4. Μπουλούμπαση  Στυλιανή  του  Γεωργίου (κωδικός  οφειλέτη  11360): 
διαγραφή ποσού 7,00€, του υπ΄άριθμ.5480/17-9-2012 βεβαιωτικού καταλόγου 
δικαιώματος χρήσεως οστεοφυλακείου με αριθμό βεβαίωσης 23/17-9-2012

5. Τζουβελέκης  Παντελής  του  Χαραλάμπους (κωδικός  οφειλέτη  11508): 
διαγραφή ποσού 12,00€, προσαυξήσεων που αφορούν τέλη ύδρευσης

6. Παούρη  Μαρία  του  Στεφάνου (κωδικός  οφειλέτη  9827):  διαγραφή 
συνολικού ποσού 130,00€ βεβαιωτικών καταλόγων Εσόδων από Νεκροταφείο

7. Μπερκέτης Φραγκίσκος (κωδικός οφειλέτη 10487): διαγραφή ποσού 40,00€ 
βεβαιωτικού  καταλόγου  Εσόδων  από  Νεκροταφείο  για  το  έτος  2004  με 
αριθμό βεβαίωσης 18/5-7-2005

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 144/2012
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Θέμα  5ο:  Ορισμός  μελών  επιτροπής  διοικητικής  παραλαβής  για  χρήση  του 
πολιτιστικού Πολυκέντρου Ιουλίδας. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος 
εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  το  έργο 
«Αποκατάσταση  Διατηρητέου  Κτιρίου  Γυμνασίου  Ιουλίδας  και  Προσαρμογή  σε 
Πολιτιστικό Πολυκέντρο» έχει ολοκληρωθεί και η περιφέρεια Ν. Αιγαίου – Δ/νση 
Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων,  με  το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  οικ.  95589/7668/11-10-2012 
έγγραφό της ζητά να ορίσουμε δύο εκπροσώπους του Δήμου ως μέλη της Επιτροπής 
Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση του εν λόγω έργου. Οι εκπρόσωποι του Δήμου θα 
παραλάβουν τόσο το οικοδομικό όσο και το τμήμα των Η/Μ εγκαταστάσεων, οπότε 
θεωρείται σκόπιμο ο ένας εκ των δύο οριζομένων για την παραλαβή προς χρήση να 
είναι  αυτός  που  θα  χειρίζεται  και  θα  συντηρεί  τις  ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, ώστε να του γίνει επίδειξη – εκπαίδευση του εξοπλισμού.  

Ως μέλη της επιτροπής προτείνονται οι:

1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε και 
2. Περδικάρης Λεωνίδας, Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ 

Κατόπιν  τούτου  ζητείται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  στο  πλαίσιο  των 
αρμοδιοτήτων  του,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  (περί  Διοικητικής  Παραλαβής  για 
Χρήση) του Ν. 3669/2008, να αποφασίσει σχετικά με τον ορισμό μελών επιτροπής 
διοικητικής παραλαβής για χρήση του πολιτιστικού Πολυκέντρου Ιουλίδας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
το άρθρο 72 (περί Διοικητικής  Παραλαβής για Χρήση) του Ν. 3669/2008,  το υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95589/7668/11-10-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Κέας ως μέλη της Επιτροπής Διοικητικής 
Παραλαβής για Χρήση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Γυμνασίου 
Ιουλίδας και Προσαρμογή σε Πολιτιστικό Πολυκέντρο» τους: 

1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε , και 
2. Περδικάρης Λεωνίδας, Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 145/2012
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Θέμα 6ο:  Ορθή επανάληψη της  υπ’  αριθ.  125/2012  απόφασης  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο 
οποίος  εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  την 
125/2012  ομόφωνη  απόφασή  μας  είχαμε  εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας 
«Μεταφορά αποκομιδής  απορριμμάτων  από τον  οικισμό  της  Ιουλίδας  του  Δήμου 
Κέας»,  με  διαδικασία  ανάθεσης  τον  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με 
σφραγισμένες  προσφορές  και  συμπλήρωση  τιμολογίου,  με  κριτήριο  κατακύρωσης 
την τεχνοοικονομικά οικονομικότερη προσφορά.
Επανερχόμαστε σήμερα, καθώς στο άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 προβλέπεται ότι : 
«…Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την  
απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών,  τεκμηριώνεται  η αδυναμία  εκτέλεσης  
συγκεκριμένων  υπηρεσιών  με  ίδια  μέσα  του  Δήμου  και  καθορίζονται,  ιδίως,  το  
αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας  
αυτές παρέχονται….».

Για λόγους νομιμότητας, διαφάνειας, αλλά και ενημέρωσης σας παραθέτουμε τα 
κάτωθι :
Στον Δήμο σήμερα υπηρετεί όπως προβλέπεται στον ΟΕΥ ένας μόνιμος οδηγός, και 
δύο εποχικοί, οι οποίοι ενίοτε εγκρίνονται, για τους μήνες της τουριστικής περιόδου. 
Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης.  Οι  χιλιομετρικές  αποστάσεις  του  νησιού  αλλά  και  η 
εξυπηρέτηση  της ανακύκλωσης απαιτούν την αποκλειστική απασχόληση των τριών 
οδηγών με τη συνοδεία τριών εργατών καθαριότητας (εκ των τεσσάρων εποχικών και 
τους ενός μονίμου βάσει ΟΕΥ). Επίσης η γεωμορφολογία (στενά καλντερίμια) του 
οικισμού Ιουλίδας απαιτεί ειδικό στενό όχημα (μη διαθέσιμο από το Δήμο) για την 
μεταφορά της αποκομιδής απορριμμάτων. 
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση της Μεταφοράς Αποκομιδής 
Απορριμμάτων  από  τον  Οικισμό  της  Ιουλίδας  του  Δήμου,  μέσω  πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, 
με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά οικονομικότερη προσφορά, η οποία 
θα αφορά στην:
Στην μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων από την πλατεία Δημαρχείου και την 

«πιάτσα» Ιουλίδας, την πλατεία Αγίου Αντρέα και την πλατεία Σταυρού Ιουλίδας και 
την διάθεση τους σε κεντρικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του Δήμου για ένα 
έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 
καθαριότητα στον οικισμό της Ιουλίδας στο εσωτερικό του οποίου δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση με το απορριμματοφόρο του Δήμου. Η μεταφορά θα γίνεται τουλάχιστον 
για 6 ημέρες την εβδομάδα, ενώ τις ημέρες αιχμής, οι οποίες θα καθορίζονται από την 
υπηρεσία (Πάσχα, καλοκαιρινούς μήνες,  κ.λπ.) θα γίνεται 2 φορές ημερησίως – 7 
ημέρες εβδομαδιαίως (πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
το  άρθρο 61 του Ν.  3979/2011,  την υπ’  αριθ.  125/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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1. Αποδέχεται  την  τεκμηριωμένη  αδυναμία  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας 
«Μεταφορά  αποκομιδής  απορριμμάτων  από  τον  οικισμό  της  Ιουλίδας  του 
Δήμου Κέας» με ίδια μέσα του Δήμου και 

2. Επικυρώνει εκ νέου την ανάθεση με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  συμπλήρωση  τιμολογίου, 
έχοντας  ως  κριτήριο  κατακύρωσης  την  τεχνοοικονομικά  οικονομικότερη 
προσφορά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 146/2012
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Θέμα 7ο: Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρί-
ων Δήμου Κέας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος 
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010)

Β. Το άρθρο 11 παρ.1 ΠΔ 28/80 και

Γ. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Δ. Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011,

βάσει των οποίων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ανάθεση και τον τρόπο 
δημοπράτησης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κέας», σας 
παραθέτουμε τα κάτωθι:

Στο  Δήμο  υπηρετεί  όπως  προβλέπεται  στον  ΟΕΥ  ένας  μόνιμος  εργάτης 
καθαριότητας, και τέσσερεις εποχικοί, οι οποίοι ενίοτε εγκρίνονται, για τους μήνες 
της τουριστικής περιόδου, εκ των οποίων οι τρείς  απασχολούνται ως συνοδοί στα 
απορριμματοφόρα του Δήμου, και οι υπόλοιποι για την καθαριότητα των οικισμών, 
αλλά  και  λοιπών  εργασιών  πεδίου.  Όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω  δεν  είναι 
εφικτή  η καθαριότητα δημοτικών κτιρίων από το υπάρχον προσωπικό,  προπαντός 
κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στα κάτωθι :

Καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων, για έξι μήνες.

Α/
Α

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ

ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 300
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

2ΚΕΠ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 65
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

3ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 50
προαύλιο * 

1/Εβδομάδα 1/μήνα

4ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 80
προαύλιο *

1/Εβδομάδα 1/μήνα

5ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 400
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 1/μήνα

6Δ. ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 150
προαύλιο *

5/Εβδομάδα    1/μήνα

7ΤΟΠΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 30
προαύλιο *

4/Εβδομάδα    1/μήνα

8ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 220
προαύλιο *

1000
προαύλιο *

Ανά ημέρα 
λειτουργίας
Ανά ημέρα 
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα 
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα 
λειτουργίας
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ΞΕΝΩΝΑΣ 

     * Προαύλιο χώρος νοείται ο χώρος της κυρίας εισόδου εξωτερικά του κτιρίου, στεγασμένο ή 
ανοιχτό.

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Κύριοι και κοινόχρηστοι χώροι)

1) Άδειασμα και καθαρισμός σε τασάκια και καλάθια απορριμμάτων.
2) Καθαρισμός γραφείων (επίπλων, καρεκλών, κ.λπ.), καθαρισμός των ποδιών στις 

καρέκλες και των πλαϊνών των γραφείων (εσωτερικά-εξωτερικά) 
3) Καθαρισμός τηλεφώνων, μηχανών, φωτοτυπικών μηχ/των, ηλεκτρονικών υπολο-

γιστών και των αντικειμένων, που υπάρχουν πάνω στα γραφεία.
4) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων κάθε φορά, όλων των χώρων (κύριων και 

βοηθητικών-εξωτερικές σκάλες).
5) Καθάρισμα εσωτερικών θυρών και πριζών, όποτε απαιτείται.
6) Σκούπισμα μοκετών όπου υπάρχουν.
7) Καθάρισμα στα W.C.,  πλύσιμο νιπτήρων- λεκανών με απολυμαντικό υγρό και 

αρωματικό σαπούνι, σφουγγάρισμα κάθε φορά.
8) Πλύσιμο και σκούπισμα προαύλιων χώρων 1 φορά την εβδομάδα.
9) Αλλαγή πλαστικής σακούλας απορριμμάτων στα καλάθια των γραφείων και των 

τουαλετών και αποκομιδή αυτών στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων του Δή-
μου.  

10) Καθάρισμα των τζαμιών των κτιρίων εσωτερικά - εξωτερικά.

Η ώρα που θα γίνεται  ο  καθαρισμός  θα  καθορισθεί  μετά  από  συνεννόηση με τους  
προϊστάμενους  των  υπηρεσιών  που  στεγάζονται  στα  υπό  καθαρισμό κτίρια (είτε το 
πρωί πριν το  ωράριο  είτε  το  απόγευμα  μετά  το  ωράριο).

Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού  θεωρείται  και η  αποκομιδή των  απορριμμάτων  σε 
σάκους κ.λπ. εκ των ανωτέρω χώρων και  η  μεταφορά  και  τοποθέτησή  τους  στα 
ειδικά δοχεία απορριμμάτων του Δήμου, αφού δεθούν καλά. 

Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται  καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την αντικειμενική αδυναμία να προβούμε στον 
καθαρισμό  των  Δημοτικών  κτιρίων,  όπως  αυτός  περιγράφεται  παραπάνω  για  τους 
επόμενους έξι μήνες, προτείνουμε η εν λόγω υπηρεσία να εκτελεστεί με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης σε εργολάβο καθαριότητας, καθώς το κόστος εκτέλεσης των 
εργασιών εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 23.200,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

Α. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010)

Β. Το άρθρο 11 παρ.1 ΠΔ 28/80 και

Γ. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
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Δ. Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και

      Ε. την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται  την  τεκμηριωμένη  αδυναμία  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας 
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κέας» με ίδια μέσα του Δήμου και

2. Να εκτελεστεί η υπηρεσία «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κέας» με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εργολάβο καθαριότητας, καθώς το 
κόστος εκτέλεσης των εργασιών εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 
23.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 147/2012
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Θέμα 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα ακτοπλοΐας του νησιού.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στις 27/09/2012 μας 
γνωστοποιήθηκαν από την ναυτιλιακή εταιρεία ΚΑΡΥΣΤΙΑ τα κάτωθι ακτοπλοϊκά 
δρομολόγια Οκτωβρίου 2012:

 Δρομολόγια Μαρμάρι Εξπρές:

Από Λαύριο Από Κέα Από Λαύριο Από Κύθνο
Δευτέρα 09:00 15:30
Τρίτη 08:30 – 17:00 15:30
Τετάρτη 08:30 06:30 – 16:15 08:30  μέσω 

Κέας
14:30  μέσω 
Κέας

Πέμπτη 08:30 13:15
Παρασκευή 08:30 – 18:30 15:30 – 20:00
Σάββατο 08:30 16:45 08:30 μέσω 

Κέας
15:00  μέσω 
Κέας

Κυριακή 08:30 – 16:30 18:15 08:30 μέσω 
Κέας

14:30  μέσω 
Κέας

Καθώς,  σύμφωνα  με  αυτά  το  πλοίο  της  γραμμής  θα  εκτελούσε  μόνο  ένα 
πρωινό δρομολόγιο  (06:30)  την  εβδομάδα,  μη εξυπηρετώντας  τους  κατοίκους  και 
τους  επιχειρηματίες  του  νησιού  που  πρέπει  να  μεταβούν  στην  ενδοχώρα  για  τις 
συνδιαλλαγές τους με υπηρεσίες, δημόσιες ή μη, απευθυνθήκαμε στην εταιρεία (Α.Π. 
5783/28.09.2012 έγγραφό μας), ζητώντας στοιχεία για τα αντίστοιχα δρομολόγια του 
2011, καθώς και μεταξύ μας συνάντηση για την αναπροσαρμογή των δρομολογίων.

Μετά  από  συνάντηση  με  εκπρόσωπο  της  εταιρείας,  την  01/10/2012,  τα 
δρομολόγια  αναπροσαρμόστηκαν,  εγκρίθηκαν  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του 
Υπουργείου και διαμορφώθηκαν ως εξής:

Από Λαύριο Από Κέα Από Λαύριο Από Κύθνο
Δευτέρα 09:00 15:30
Τρίτη 08:30 – 18:00 15:30
Τετάρτη 09:00 06:30  –  09:45 

(για  Κύθνο) 
-16:15

09:00  μέσω 
Κέας

14:30  μέσω 
Κέας

Πέμπτη 08:30 – 18:00 11:00
Παρασκευή 09:00 – 18:30 06:30 – 15:30
Σάββατο 08:30 06:30  -  09:45 

(για  Κύθνο)  – 
16:45

08:30 μέσω 
Κέας

15:00  μέσω 
Κέας

Κυριακή 08:30 – 17:00 09:45  (για 
Κύθνο)  – 
16:15 – 19:30

08:30 μέσω 
Κέας

15:00  μέσω 
Κέας

Θεωρούμε  ότι  -παρά  τις  όποιες  αλλαγές-  στα  δρομολόγια,  ο  τρόπος  του 
αιφνιδιασμού που εφαρμόζουν οι εταιρίες δεν είναι σωστός και εισηγούμαστε για μία 
ακόμη φορά την σχετική παρέμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο για την τήρηση της 
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βασικής υποχρέωσης των εταιρειών να ανακοινώνουν τα δρομολόγιά τους σε ετήσια 
βάση  και  να  καταφεύγουν  σε  περιορισμένες  αλλαγές  αυτών  για  σοβαρούς  μόνο 
λόγους και μετά την έγκαιρη δημοσιοποίηση των όποιων αλλαγών. 

Σε  ό,  τι  αφορά  στην  απόφαση  της  ναυτιλιακών  εταιριών   να  διακόψουν 
-μονομερώς και παρά τις διατάξεις των σχετικών ΚΥΑ- τη χορήγηση έκπτωσης 50% 
στα εισιτήρια των μονίμων κατοίκων Κέας, από 01/10/2012 και έως τη διευθέτηση 
οικονομικών της εκκρεμοτήτων με το αρμόδιο Υπουργείο, εστάλη σχετική επιστολή 
διαμαρτυρίας  από  το  Δήμο  μας  στο  εν  λόγω  Υπουργείο  (Α.Π.  5784/28.09.2012 
έγγραφό μας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας), αιτούμενοι την άμεση ανταπόκριση και 
παροχή  όλων  των  αναγκαίων  διευκρινήσεων  του  Υπουργείου,  αφού  σε  καμία 
περίπτωση  η  εταιρεία  δεν  νομιμοποιείται  για  τη  μονομερή  κατάργηση  του 
δικαιώματος  των  μειωμένων  εισιτηρίων  και  το  Υπουργείο  να  τακτοποιήσει  την 
οικονομική υποχρέωση απέναντι στις εταιρίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Έως 
σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση επί του ζητήματος.

Για  το  λόγο αυτό,  εισηγούμαστε  τη  λήψη σχετικής  απόφασης  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου για σχετική παρέμβαση στο αρμόδιο Υπουργείο για:

1. Την τήρηση της βασικής υποχρέωσης των εταιρειών να τα ανακοινώνουν σε 
ετήσια  βάση  και  να  καταφεύγουν  σε  περιορισμένες  αλλαγές  αυτών  για 
σοβαρούς  μόνο  λόγους  και  μετά  την  έγκαιρη  δημοσιοποίηση  των  όποιων 
αλλαγών. 

2. Την τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας του Υπουργείου προς τους 
Ακτοπλόους  χωρίς την διακοπή από μέρους τους  στη χορήγηση έκπτωσης 
50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των μόνιμων κατοίκων των νησιών με μόνιμο 
πληθυσμό κάτω των 3.100 ατόμων.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παρέμβαση του Δήμου Κέας στο αρμόδιο Υπουργείο για:
1. Την τήρηση της βασικής υποχρέωσης των εταιρειών να τα ανακοινώνουν σε 

ετήσια  βάση  και  να  καταφεύγουν  σε  περιορισμένες  αλλαγές  αυτών  για 
σοβαρούς  μόνο  λόγους  και  μετά  την  έγκαιρη  δημοσιοποίηση  των  όποιων 
αλλαγών,  τα σχεδιαζόμενα δρομολόγια πρέπει  να εξυπηρετούν τις  ανάγκες 
των κατοίκων και όχι αιφνιδιαστικά να τροποποιούνται . 

2. Την τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας του Υπουργείου προς τους 
Ακτοπλόους  χωρίς την διακοπή από μέρους τους  στη χορήγηση έκπτωσης 
50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των μόνιμων κατοίκων των νησιών με μόνιμο 
πληθυσμό κάτω των 3.100 ατόμων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 148/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του κ. Δαλαρέτου Πέτρου στη θέση Βουρκάρι 
Κέας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα 
Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  1ο θέμα  εκτός  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, περα-
στικούς) 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 δημαρχια-
κής  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.
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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 
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. 6017/16-10-2012 
του κ. Πέτρου Δαλαρέτου, συνοδευμένη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για 
προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  - 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στη θέση Βουρκάρι Κέας.

Κατόπιν  τούτων  παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  τη  χορήγηση  της 
προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  -  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,  ιδιοκτησίας  Δαλαρέτου  Πέτρου  στη  θέση 
Βουρκάρι Κέας.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη  την  εγκύκλιο  59  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, την 
ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’), την υπ’ 
αριθμ.  6017/16-10-2012  αίτηση  του  κ.  Πέτρου  Δαλαρέτου  και  την  εισήγηση  της 
Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί στον κ. Πέτρο Δαλαρέτο προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος 
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  –  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  στη  θέση 
Βουρκάρι Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 149/2012
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Θέμα 2ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ του κ. Δαλαρέτου Πέτρου με το 
διακριτικό τίτλο “ΕΝΝΕΑ ΚΟΡΕΣ” στη θέση Βουρκάρι Κέας 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα 
Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  2ο θέμα  εκτός  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, περα-
στικούς) 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 δημαρχια-
κής  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. 6018/16-10-2012 
του κ. Πέτρου Δαλαρέτου, συνοδευμένη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για 
προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Βουρκάρι Κέας.

Κατόπιν  τούτων  παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  τη  χορήγηση  της 
προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ  ΤΑΒΕΡΝΑ  -  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΕΝΝΕΑ 
ΚΟΡΕΣ», ιδιοκτησίας Δαλαρέτου Πέτρου στη θέση Βουρκάρι Κέας.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη  την  εγκύκλιο  59  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, την 
ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’), την υπ’ 
αριθμ.  6018/16-10-2012  αίτηση  του  κ.  Πέτρου  Δαλαρέτου  και  την  εισήγηση  της 
Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί στον κ. Πέτρο Δαλαρέτο προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με το 
διακριτικό τίτλο «ΕΝΝΕΑ ΚΟΡΕΣ» στη θέση Βουρκάρι Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 150/2012
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Θέμα 3ο: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος 
εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  94  παρ.6,  εδάφιο  30  του  Ν  3852/2010  η  αρμοδιότητα 
χορήγησης  (με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου)  άδειας  άσκησης  υπαίθριου 
πλανόδιου εμπορίου και  ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών, 
μεταβιβάστηκε στους Δήμους. 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’):
«1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν 
εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου 
και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:
α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
με  άδεια  τύπου  Β',  με  απόφαση  του  κατά  τόπον  αρμόδιου  Γενικού  Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  που  εκδίδεται  μέχρι  την  30η  Νοεμβρίου  του 
προηγούμενου  έτους,  μετά  από  γνώμη  των  κατά  τόπον  αρμόδιων  Δημοτικών 
Συμβουλίων  της  Περιφέρειάς  του.  Η  γνώμη  των  Δημοτικών  Συμβουλίων 
υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την 
ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά 
κατηγορία, στους οικείους Δήμους.
β)  Για  την  άσκηση  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  με  άδεια  τύπου  Α'  (πώληση 
πρωτογενών  προϊόντων  γης,  αλιείας  και  ιχθυοκαλλιέργειας)  με  απόφαση  των 
Υπουργών  Εσωτερικών  και  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  που 
εκδίδεται μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη του 
κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται 
μέχρι τη 15η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 
του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση των αρμόδιων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την 
οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Η γνώμη του Γενικού Γραμματέα διατυπώνεται μετά την 
υποβολή  σε  αυτόν,  μέχρι  την  31η  Οκτωβρίου  εκάστου  ημερολογιακού  έτους, 
σχετικής γνώμης των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων. Με την πάροδο 
άπρακτης  της  προθεσμίας  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  γνώμη  του  Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς εκδίδεται 
χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη.
Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του 
κατά  τόπον  αρμόδιου  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  η  οποία 
εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.»

Συνεπώς ο Δήμος δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισμού 
του ανώτατου αριθμού των αδειών, αλλά παρέχει γνώμη προς τα αρμόδια όργανα, 
δηλ. τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και  τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  ανάλογα με τον τύπο της 
άδειας.

Οι  άδειες  άσκησης  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  διακρίνονται  σύμφωνα  με  την 
παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 σε άδεια τύπου Α’ η οποία ισχύει για την πώληση 
πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και 
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ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και σε άδεια τύπου Β’ η οποία ισχύει για την 
πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη 
χορηγεί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια 
του Δήμου μας σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού 
των  αδειών  υπαίθριου  εμπορίου  που  θα  χορηγηθούν  για  το  έτος  2012 στο Δήμο 
ΚΕΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή του και έχοντας υπόψη: 
− την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’)

− τις σχετικές διατάξεις των Ν.2323/95, Ν. 3377/05 και του Π.Δ. 254/05

− την ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')

− τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται  στην  Γενική  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  ο 
αριθμός των αδειών υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2012 στο 
Δήμο  Κέας  να  είναι  μηδενικός  -καθεστώς  που  ισχύει  και  ως  σήμερα-  λόγω 
αυτάρκειας της τοπικής αγοράς από την παρουσία και δραστηριοποίηση των ντόπιων 
επιχειρηματιών.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 151/2012
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Θέμα  4ο:  Έγκριση  τροποποίησης  απόφασης  Δ.Σ.  56/2011  (κατανομής  ΣΑΤΑ 
2011, ύψους 321.685,00€). Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων.

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι.
 Το Δ.Σ. με την υπ΄ αριθμό 56/2012 απόφασή του διενήργησε κατανομή της ΣΑΤΑ 
του έτους 2011, συνολικού ποσού 321.685,00€ για κάλυψη έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, ως εξής:

1. ΚΑ 15.7336.0008 «Περίφραξη γηπέδου Ιουλίδας», ποσού 23.200,00€
2. ΚΑ 25.7131.0002 «Προμήθεια  αντλητικού  συγκροτήματος  για τη γεώτρηση 

Γιαλούρι», ποσού 31.500,00€
3. ΚΑ  70.7311.0001  «Επέκταση  και  εκσυγχρονισμός  δημοτικών  σφαγείων», 

ποσού 260.000,00€
4. ΚΑ 25.7135.0001 «Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας με ηλιακό 

φορτιστή», ποσού 6.985,00€

Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου 
Κέας όπως αναγράφεται στο 3ο θέμα της παρούσης συνεδριάσεως με αριθ απόφασης 
143/2012  έγινε  μείωση  του   ΚΑ  25.7131.0002  «Προμήθεια  αντλητικού 
συγκροτήματος για την γεώτρηση στο Γιαλούρι» ποσό 31.500,00 €
Καθώς  και  ενίσχυση  του  ΚΑ  25.7312.0022  «Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου 
Γιαλισκαρίου – Κορησσίας» ποσό 57.000,00 €

Ως εκ τούτου προτείνουμε την τροποποίηση της παραπάνω κατανομής ως εξής.

1. ΚΑ 15.7336.0008 «Περίφραξη γηπέδου Ιουλίδας», ποσού 23.200,00€
2. ΚΑ  25.7312.0022  «Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου  – 

Κορησσίας» με το ποσό 31.500,00 €
3. ΚΑ  70.7311.0001  «Επέκταση  και  εκσυγχρονισμός  δημοτικών  σφαγείων», 

ποσού 260.000,00€
4. ΚΑ 25.7135.0001 «Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας με ηλιακό 

φορτιστή», ποσού 6.985,00€

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, καθώς και την εισήγηση 
του Αντιδημάρχου και τροποποιεί την ΣΑΤΑ 2011 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  προτεινόμενη  τροποποίηση  κατανομής  της  ΣΑΤΑ  2011,  συνολικού 
ποσού 321.685,00€ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
την  αναμόρφωση  της  κατανομής  αυτής  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  έτους  2012  του 
Δήμου ως εξής:

1. ΚΑ 15.7336.0008 «Περίφραξη γηπέδου Ιουλίδας», ποσού 23.200,00€
2. Ενίσχυση ΚΑ 25.7312.0022 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου 

– Κορησσίας»  ποσού 31.500,00€
3. ΚΑ  70.7311.0001  «Επέκταση  και  εκσυγχρονισμός  δημοτικών  σφαγείων», 

ποσού 260.000,00€
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4. ΚΑ 25.7135.0001 «Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας με ηλιακό 
φορτιστή», ποσού 6.985,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 152/2012
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Θέμα 5ο: Έγκριση Ψηφίσματος για το κλείσιμο των Δ.Ο.Υ.   

Ο   Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Α.  Δεμένεγα,  ο  οποίος 
εισηγούμενος  το  5ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι,  σύμφωνα  με 
ανακοινώσεις  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  θα  γίνει  μέχρι  τέλος  του  χρόνου 
συγχώνευση πολλών Δ.Ο.Υ.,  μεταξύ αυτών και την Δ.Ο.Υ ΚΕΑΣ.

Η  χωρίς  σοβαρό  προγραμματισμό  και  καμία  ενημέρωση  των  Δήμων  που 
αφορά το κλείσιμο των Δ.Ο.Υ. δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν 
με  την  εξυπηρέτηση  των  συμπολιτών  μας,   το  προσωπικό  της  υπηρεσίας  που 
καταργείται.

Το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ζήτησε  από  τους  Δήμους,  εάν  θέλουν  να 
λειτουργήσει  στα  νησιά  που  καταργούνται  οι  Δ.Ο.Υ.,  να  αναλάβουν  το  κόστος 
στέγασης του γραφείου εξυπηρέτησης των φορολογουμένων σαν τύπο ΚΕΠ.

Από την πλευρά μας απαντήσαμε ότι  από το 1998 μέχρι  σήμερα ο Δήμος 
πληρώνει το ενοίκιο και δεν υπάρχει επιβάρυνση του Υπουργείου.

Επίσης, ως Δήμος έχουμε συνυπογράψει με τους Δημάρχους Άνδρου, Τήνου, 
Πάρου,  Μυκόνου,  Θήρας  και  Μήλου,  κείμενο  διαμαρτυρίας  προς  τα  αρμόδια 
Υπουργεία  και  -στην  συνέχεια-  κοινό  αίτημα  που  ζητάμε  συναντήσεις  με  τους 
αρμόδιους Υπουργούς και εκπροσώπους των κομμάτων.

Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο -εκτός από την ενημέρωση του- πρέπει 
να πάρει  θέση για την πρόχειρη αυτή ενέργεια  του Υπουργείου Οικονομικών και 
πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση της απόφασης.  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαμαρτύρεται για την απόφαση της Κυβέρνησης να κλείσουν οι Δ.Ο.Υ. στα 
νησιά  που  αναφέρονται  στην  εισήγηση,  καθώς  δεν  είναι  δυνατόν  να 
αποψιλώνονται  από  υπηρεσίες  που  χρόνια  προσφέρονται  στους  κατοίκους 
τους, οι οποίοι θα καλούνται πλέον να μπαίνουν σε έξοδα  και ταλαιπωρία για 
να εξυπηρετηθούν.

2. Εγκρίνει  το  συντονισμό  με  τους  άλλους  Δήμους  του  Νομού  για  την  από 
κοινού αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 153/2012
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Θέμα 6ο: Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών 
μεταφοράς μαθητών.

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με τα υπ’ 
αριθμ.  πρωτ.  23435/12.06.2012 και  39416/16.10.2012 έγγραφα του,  το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατανέμει  ποσό συνολικού ύψους 13.824.729,79€ στους Δήμους  για 
την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Μετά από κατανομή  ο Δήμος Κέας επιχορηγείται με το ποσό των 18.300,00€, 
πίστωση η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κάλυψη δαπανών 
μεταφοράς μαθητών.

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την αποδοχή του ποσού των 18.300€ που 
αφορά την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  το  ποσό  των  18.300€,  που  αφορά  την  κάλυψη  δαπανών 
μεταφοράς μαθητών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 154/2012
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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


