
2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 2ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  18η  Ιανουαρίου 2013

Σήμερα, την 18η  Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 συνήλθε το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Πνευματικό  Κέντρο 
Κορησσίας  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  137/14.01.2013  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών 
βρέθηκαν παρόντα  10 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                               

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

Στη συνεδρίαση  παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ απουσιάζουν 
η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία και η Πρόεδρος 
της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18/01/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  137/14.01.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Σύσταση  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου 
μελετών (Ν.3316/2005) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]  

2. Σύσταση  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  προμηθειών  (ΕΚΠΟΤΑ)  και 
αξιολόγησης προσφορών [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

3. Ορισμός  δημοτικού  συμβούλου  –  μέλους  της  επιτροπής  βεβαίωσης  καλής 
εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

4. Ορισμός  μελών  της  επιτροπής  σφραγίσματος  καταστημάτων  από  μόνιμους 
υπαλλήλους του Δήμου [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]. 

5. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 5.869,40 € συν ΦΠΑ 
(άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

6. Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2013 [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

7. Σύσταση  επιτροπών  επισκευής  οχημάτων  &  μηχανημάτων  &  παραλαβής 
ανταλλακτικών  αυτών [εισηγητής Αντιδήμαρχος Σ. Βασιλάκης]

8. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων 
δαπάνης  άνω  των  5.869,41  €  χωρίς  ΦΠΑ  για  το  έτος  2013  [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

9. Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης [εισηγητής: Δήμαρχος, 
κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

10. Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για 
τον  καθορισμό  πολυσύχναστων  παραλιών  [εισηγητής  Αντιδήμαρχος  Ειρ. 
Βελισσαροπούλου] 

11. Σύσταση  Επιτροπής  Κατάρτισης  Ετήσιου  Μητρώου  Αρρένων  [εισηγητής: 
Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]

12. Έγκριση για την μετακίνηση εκτός  έδρας του Δημάρχου Κέας,  [εισηγητής 
Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]

13. Έγκριση  για  την  μετακίνηση  εκτός  έδρας  των  Αντιδημάρχων  Κέας, 
[εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]

14. Έγκριση  για  κάλυψη  δαπάνης   κινητής  τηλεφωνίας   στο  Δήμαρχο  τους 
Αντιδημάρχους  και  την  Τεχνική  Υπηρεσία,  [εισηγητής  Πρόεδρος  Δ.Σ.,  κ. 
Πέτρος Πασπάτης]

15. Απόφαση επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου στην Ιουλίδα 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

16. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει  ο Δήμος Κέας για το 2013 
[εισηγητής Αντιδήμαρχος Σ. Βασιλάκης]

17. Αποδοχή έκθεσης σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και το πολεοδομικό 
καθεστώς με τίτλο «Οικισμοί “Τάμελος” και “Πετρούσα” του πρώην συν/μου 
“Η Θέμις” στη νήσο Κέα. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας].

18. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο 
«Σκυροδέτηση τύπου  C16/20 για διάστρωση αγροτικών δρόμων του Δήμου 
Κέας για το έτος 2009» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

19. Απόφαση επί αιτήματος αναπροσαρμογής μισθώματος καφετέριας [εισηγητής 
Αντιδήμαρχος Σ. Βασιλάκης]

20. Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2013  Δήμου  Κέας  [εισηγητής: 
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
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21. Καθορισμός συντελεστή Δημοτικών τελών στη Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδας 
και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους 2013 [εισηγητής 
Αντιδήμαρχος Σ. Βασιλάκης]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του  καταστήματος 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»  ιδιοκτησίας  Δ.ΚΥΡΙΑΖΗ-Β.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΟΕ,  με 
το  διακριτικό  τίτλο  «AΜΜΟΣ  CAFE»  στην  θέση  Κορησσία   Κέας 
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

2. Επικαιροποίηση  –  ορθή  επανάληψη  απόφασης  141/2003  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Κέας [εισήγηση: Πρόεδρος, κ. Πέτρος Πασπάτης]

Ανάγνωση εγγράφων
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Θέμα  1ο:  Σύσταση  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου μελετών (Ν.3316/2005) 

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 τις παρ.1 
και  3,  του  άρθρου  21 του  Ν.3316/2005  «Για τη  διεξαγωγή  των διαγωνισμών του  
νόμου αυτού η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί με απόφαση της Επιτροπή Διαγωνισμού,  
που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές  
τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση  
σύμβασης και υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους  
φορείς  του δημόσιου  τομέα  και  ένας  εξ  αυτών  ορίζεται  ως  πρόεδρος  με  τον 
αναπληρωτή του» […] «Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται  
σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του,  
μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα  
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο-
μέλος του Τ.Ε.Ε.. Με την απόφαση συγκρότησης μπορεί να ορίζεται γραμματέας της  
Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν  
συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/ 1999.».

 Ως μέλη της επιτροπής προτείνονται οι:

1-Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε ,ως Πρόεδρο και 
2-Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
3-Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου, ως γραμματέα.

Με αναπληρωματικά μέλη του Δήμου:
1-Πετρή Βάσω, Υπάλληλο του Δήμου και
2-Νεχαλιώτου Σοφία, Υπάλληλο του Δήμου.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου μελετών με τακτικά μέλη 
τις:
1-Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε, ως Πρόεδρο και 
2-Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
3-Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου, ως γραμματέα.

και αναπληρωματικά μέλη:
1-Πετρή Βάσω, Υπάλληλο του Δήμου και
2-Νεχαλιώτου Σοφία, Υπάλληλο του Δήμου 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3/2013
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Θέμα 2ο:  Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) 
και αξιολόγησης προσφορών 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 
46 του ΕΚΠΟΤΑ:
«Η  διενέργεια  διαγωνισμών  προμηθειών  και  η  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  
διαγωνισμών,  γίνεται  από επιτροπές.   Οι  επιτροπές  μπορούν να  συγκροτούνται  για  
χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και  
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. 
Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και  
αποτελούνται,  ανεξαρτήτως  του  τρόπου  της  προμήθειας,  από  τρεις  δημοτικούς  ή  
κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση  
της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης  
ειδικότητας  τους  οποίους  ο  δήμος  ή  η  κοινότητα  δεν  διαθέτουν  τότε  αυτοί  
υποδεικνύονται  από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας  εκ των υπαλλήλων του  
δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού. Για προμήθειες  
προϋπολογισθείσας  αξίας  άνω  των  211.129  Ευρώ  στην  παραπάνω  επιτροπή  της  
παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο δημοτικοί ή  
κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας. 
Εάν  ο  δήμος  ή  η  κοινότητα  δεν  διαθέτει  τέτοιους  υπαλλήλους  τότε  αυτοί  
υποδεικνύονται  από το Γενικό Γραμματέα της  Περιφέρειας  εκ  των υπαλλήλων των  
φορέων που αναφέρονται ανωτέρω. 
Σε όλες τις επιτροπές, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι  
οποίοι  πρέπει  να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται  για τα  
τακτικά μέλη.»

Ως τακτικά μέλη της επιτροπής προτείνονται οι:

1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε 
2. Μπουγάδη Γεωργία, Υπάλληλο του Δήμου
3. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου

Με αναπληρωματικά μέλη του Δήμου:

1. Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
2. Πετρη Βασιλικη, Υπάλληλο του Δήμου
3. Παουρη Νικολαο, Υπάλληλο του Δήμου 

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) και του 
άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  προμηθειών  (ΕΚΠΟΤΑ)  και 
αξιολόγησης προσφορών με τακτικά μέλη τις:

1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε 
2. Μπουγάδη Γεωργία, Υπάλληλο του Δήμου
3. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου
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και αναπληρωματικά μέλη του Δήμου:

1. Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
2. Πετρη Βασιλική, Υπάλληλο του Δήμου
3. Παουρη Νικόλαο, Υπάλληλο του Δήμου 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4/2013

6



2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Ιανουαρίου 2013

Θέμα  3ο:  Ορισμός  δημοτικού  συμβούλου  –  μέλους  της  επιτροπής  βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980:
«Η  παραλαβή  κάθε  δημοτικής  προμήθειας  εκτελείται  από  επιτροπή,  η  οποία  
αποτελείται  από  δύο  υπαλλήλους  του  δήμου  και  ενός  δημοτικού  συμβούλου.  Σε  
περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι  
δημοτικού  σύμβουλοι  ορίζονται  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  οι  δε  
υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμώνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά  
μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.»

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού 
διατάγματος έχουν αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 
της  παραγράφου  2  του  άρθρου  209,  οι  κάθε   είδους  υπηρεσίες,  εκτός  από  τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), 
διενεργούνται  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄),  με την 
επιφύλαξη  των  ειδικών  ρυθμίσεων  του  Π.Δ.  346/1998  (ΦΕΚ 230  Α΄),  ως  ισχύει 
(πλέον ΠΔ 60/2007). 

Προτείνεται  ο  Στυλιανός  Βασιλάκης  Δημοτικός  σύμβουλος  ως  μέλος  της 
επιτροπής  βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  -  ΠΔ 28/80  με  αναπληρωτή  το  Δημοτικό 
Σύμβουλο, κο Δημήτριο Παούρη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων:
• 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980
• 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80
• 273 παρ 3 & 209 παρ 2 του Ν. 3463/06 και 
• τις διαταξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών 

ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  τον  Στυλιανό  Βασιλάκη  Δημοτικό  Σύμβουλο  ως  μέλος  της  επιτροπής 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο, κο 
Δημήτριο Παούρη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2012
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Θέμα  4ο:  Ορισμός  μελών  της  επιτροπής  σφραγίσματος  καταστημάτων  από 
μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο 
οποίος  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  η σωστή 
λειτουργία  των  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)  έχει  ιδιαίτερη 
βαρύτητα  για  την  καλή  εικόνα  του  Νησιού.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  του 
Ν.3463/2006, ο Δήμος είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση ΚΥΕ. Βέβαια ο έλεγχος 
της  σύννομης  λειτουργίας  μιας  αδειοδοτημένης  επιχείρησης  ανήκει  αποκλειστικά 
στην Αστυνομία. Η σφράγιση ΚΥΕ, αποτελεί διοικητικό μέτρο που έχει ως στόχο την 
διασφάλιση  στην  πράξη  της  διακοπής  λειτουργίας  του  καταστήματος,  όταν  αυτή 
προβλέπεται από το νόμο. Η σφράγιση γίνεται με (γραπτή) εντολή του Δημάρχου από 
τη δημοτική αστυνομία ή το όργανο που ορίζεται «για τον σκοπό αυτόν από το οικείο 
Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση 
που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία» (αρθρ. 80 παρ. 7 ΚΔΚ). Η ίδια διάταξη 
προβλέπει  ότι  «το  αρμόδιο  όργανο,  κατά  την  εκτέλεση  των  ανωτέρω  πράξεων, 
δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 
161 του ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α)».

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ, ο Δήμαρχος οφείλει πάντως να 
παρέχει την εντολή προς σφράγιση, ενώ η παράβαση των σχετικών διατάξεων της εν 
λόγω  παραγράφου  χαρακτηρίζεται  ως  «πειθαρχικό  αδίκημα  και  παράβαση 
καθήκοντος» και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και 
κατά το άρθρο 259 ΠΚ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται  η σύσταση τριμελούς  επιτροπής από 
μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου για το σφράγισμα των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  όταν αυτό προβλέπεται  από το Νόμο και  ο Δήμαρχος,  ως οφείλει, 
παρέχει την εντολή προς σφράγιση.

Συγκεκριμένα  προτείνονται  ως  μέλη  της  επιτροπής  σφραγίσματος 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 01/01/2013 έως 31/12/2013 οι:

1. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλος του Δήμου
2. Μορφωνιός Λεονάρδος, Υπάλληλος του Δήμου 
3. Παουρης Νικόλαος, Υπάλληλος του Δήμου 

με αναπληρωματικά μέλη:
1. Πετρή Βασιλική, Υπάλληλος του Δήμου
2. Πορίχης Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρης Λεωνίδας, Υπάλληλος του Δήμου

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

1. του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 
2. των άρθρων 159 και 161 του ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α)
3. του άρθρου 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ
4. των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί επιτροπή σφραγίσματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 
01/01/2013 έως 31/12/2013 με τακτικά μέλη τους: 

• Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλος του Δήμου
• Μορφωνιός Λεονάρδος, Υπάλληλος του Δήμου 
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• Παουρης Νικόλαος, Υπάλληλος του Δήμου 
και αναπληρωματικά μέλη:

1. Πετρή Βασιλική, Υπάλληλος του Δήμου
2. Πορίχης Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρης Λεωνίδας, Υπάλληλος του Δήμου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2013
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Θέμα 5ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 5.869,40 € συν 
ΦΠΑ (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο 
οποίος  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  η 
παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος των έργων του άρθ. 15 παρ.2 ΠΔ 171/87 
γίνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή 
το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσουν για την παρακολούθηση τη διοίκηση και 
τον  έλεγχο  της  εκτέλεσης  ένα  Δημοτικό  ή  Κοινοτικό  Σύμβουλο.  Τα  έργα 
παραλαμβάνονται  από δύο Δημοτικούς  ή Κοινοτικούς  Συμβούλους,  που ορίζονται 
από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την 
καλή  εκτέλεση  και  το  εύλογο  της  δαπάνης  του  έργου.  Οι  σύμβουλοι  μπορεί  να 
ορίζονται  για  την  παραλαβή  όλων  των  έργων  που  εκτελούνται  μέσα  στο  ίδιο 
ημερολογιακό έτος. Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει προκειμένου μεν 
για  Δήμους  ή  Κοινότητες  που  έχουν  δική  τους  Τεχνική  Υπηρεσία  και  τεχνικός 
διπλωματούχος  ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας  ΠΕ οποιουδήποτε 
βαθμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής παραλαβής έργων (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 
171/87), από 01/01/2013 έως 31/12/2013 οι εξής: 

Τακτικά Μέλη:
1. Βασιλάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Μορφωνιός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1.   Δεμένεγας Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθ. 15 παρ.2 ΠΔ 171/87

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  επιτροπή  παραλαβής  έργων  μέχρι  το  ποσό  των  5.869,40  €  συν  ΦΠΑ 
(άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) με τακτικά μέλη τους: 

1. Βασιλάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Μορφωνιός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

και αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2013
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Θέμα 6ο: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2013 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με 
τον νόμο 1080/80, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, 
πρέπει  να  συσταθεί  επιτροπή  για  τη  συμβιβαστική  επίλυση  των  φορολογικών 
διαφορών  μεταξύ  του  Δήμου  και  των  φορολογουμένων,  για  την  βεβαίωση  ή 
αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, 
τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου. 

Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, με απόφαση 
του  Δ.Σ  και  αποτελείται  από  δύο  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  από  ένα 
φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  με  τον  αναπληρωτή  του  ορίζονται  με  την 
απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με 
τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.   

Προτείνονται  ως  μέλη  της  επιτροπής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  για  το 
ημερολογιακό έτος 2013 οι:

1. Βασιλάκης  Στυλιανός,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  ως  Πρόεδρος,  με 
αναπληρωματικό μέλος τον Μορφωνιό Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

2. Παούρη  Δημήτριο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον 
Μαρούλη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο 

3. Τσούφη Αντωνία, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Βουτυρά, 
Δημότη.

Χρέη  γραμματέα  προτείνεται  να  εκτελέσει  η  Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική 
υπάλληλος με αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Πετρή Βασιλική

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για το ημερολογιακό 
έτος 2013 αποτελούμενη από τους:

1. Βασιλάκη  Στυλιανό,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  ως  Πρόεδρος,  με 
αναπληρωματικό μέλος τον Μορφωνιό Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

2. Παούρη  Δημήτριο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον 
Μαρούλη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο 

3. Τσούφη Αντωνία, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Βουτυρά, 
Δημότη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει  η κα Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική  υπάλληλος με 
αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Πετρή Βασιλική

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2013
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Θέμα  7ο:  Σύσταση  επιτροπών  επισκευής  και  συντήρησης  οχημάτων  και 
μηχανημάτων, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών που 
αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Κέας. 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο 
οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  Ν.Δ.  2396/53  και  των  υπ’  αριθ.  3373/390/1975  –  4993/745/1975 
υπουργικών  αποφάσεων  θα  πρέπει  να  οριστούν  επιτροπές  για  την  επισκευή  και 
συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  και  για  την  παραλαβή  των 
ανταλλακτικών και των εργασιών.

Προτείνω στο συμβούλιο τη σύσταση των εν λόγω επιτροπών οι οποίες είναι 
τριμελείς  και  αποτελούνται  από ένα δημοτικό σύμβουλο και  δύο υπαλλήλους του 
Δήμου με τα αναπληρωματικά τους μέλη αποτελούμενη από τους:

Α.  Για  την  τριμελή  επιτροπή  για  την  ανάθεση  της  επισκευής  και  συντήρησης 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ανταλλακτικών από 
τους:

1. Μορφωνιό Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα 
Εμμανουήλ δημοτικό σύμβουλο
2. Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρη Λεωνίδα δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ30
με αναπληρωματικό μέλος τον Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29

Β. Για την τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών 
που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
από τους:

1. Μαρούλη Φίλιππο δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Μωραΐτου - 
Πουλάκη Μαρία δημοτικό σύμβουλο
2.  Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
3. Μορφωνιό Λεονάρδο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΥΕ16
με αναπληρωματικό μέλος τον Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28

Γ. Η εντολή επιθεώρησης και επισκευής θα δίνεται από τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμος 
στερείται γραφείου κίνησης.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί:
Α. Τριμελή επιτροπή για την ανάθεση της επισκευής και συντήρησης οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ανταλλακτικών, αποτελούμενη από 
τους:
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1. Μορφωνιό Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα 
Εμμανουήλ δημοτικό σύμβουλο
2. Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρη Λεωνίδα δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ30
με αναπληρωματικό μέλος τον Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29

Β. Τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών που 
αφορούν  την  επισκευή  και  συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου, 
αποτελούμενη από τους:

1. Μαρούλη Φίλιππο δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Μωραΐτου - 
Πουλάκη Μαρία δημοτικό σύμβουλο
2.  Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
3. Μορφωνιό Λεονάρδο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΥΕ16
με αναπληρωματικό μέλος τον Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28

Γ. Η εντολή επιθεώρησης και επισκευής θα δίνεται από τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμος 
στερείται γραφείου κίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2013
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Θέμα 8ο: Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής 
έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 8 ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, κατά τις διατάξεις του Ν.3669 των άρθρων 73 και 75, 
επιτροπές  παραλαβής έργων που αφορούν την προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή των 
έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το ΠΔ 171/87 άρθρο 16, 
αποτελούνται  και  από  ένα  (1)  Δημοτικό  Σύμβουλο  που  ορίζεται  από  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο.
Εισηγούμαστε τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του από το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την ανωτέρω Επιτροπή και συγκεκριμένα προτείνουμε τον κ. 
Στυλιανό  Βασιλάκη  ως  τακτικό  μέλος  με  αναπληρώτρια  αυτού  την  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου.

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), τις διατάξεις 
των άρθρων 73 και 75του Ν.3669 και του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  ως  μέλος  –εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παραλαβής έργων 
δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013, το δημοτικό σύμβουλο κ. 
Στυλιανό Βασιλάκη αναπληρώτρια αυτού την επίσης δημοτική σύμβουλο κα Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2013
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Ιανουαρίου 2013

Θέμα 9ο: Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 9ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι πρέπει να οριστούν τα μέλη της «νομοθετημένης 
υποχρεωτικής επιτροπής ενστάσεων ύδρευσης, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
101  του  Ν.  3463/2006  και  70  του  Ν.  3852/2010,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  με  τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία 
και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. 

Στις  επιτροπές  προεδρεύει  δημοτικός  σύμβουλος  που  ορίζεται  με  την  απόφαση 
συγκρότησης. Στις επιτροπές μετέχουν επίσης σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις 
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή/ 
και  ιδιώτες  εμπειρογνώμονες  στα  θέματα  της  επιτροπής  και  εκπρόσωποι  κοινωνικών 
φορέων της περιοχής.

Λαμβάνοντας,  λοιπόν,  υπόψη  την  παραγρ.  3.4  των  οικονομικών  όρων  του 
Κανονισμού  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  καλούμαστε  να  συγκροτήσουμε  τριμελή 
Επιτροπή Ενστάσεων Ύδρευσης, αποτελούμενη από Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφία, 
ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, ένα μέλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
και ένα μέλος υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή εμπειρογνώμονα. Η θητεία 
της  εν  λόγω  επιτροπής  θα  έχει  διάρκεια  από  τη  λήψη  της  παρούσας  και  έως  την 
31.12.2013.

Εισηγούμαστε την κάτωθι σύσταση της εν λόγω επιτροπής:
Τακτικά μέλη: Στυλιανός Βασιλάκης, Αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
                      Ιωάννης Ευαγγέλου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                      Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17 Λογιστικού – Οικονομικού υπάλληλος του Δήμου 

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Μορφωνιός, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
                                   Στυλιανός Λέπουρας,  δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                                   Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τις 
διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης αποτελούμενη από τους: 
Τακτικά μέλη: Στυλιανός Βασιλάκης, Αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
                      Ιωάννης Ευαγγέλου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                      Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17 Λογιστικού – Οικονομικού υπάλληλος του Δήμου 

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Μορφωνιός, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
                                   Στυλιανός Λέπουρας, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                                   Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2013
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Ιανουαρίου 2013

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 
για τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 10ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Λαυρίου, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου και 
νόμιμο αναπληρωτή αυτού, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή του 
άρθρου 35 του Γενικού Κώδικα Λιμένος.

Η επιτροπή συγκροτείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου και έχει ως 
αρμοδιότητα τη λειτουργία των παραλιών κατά τους θερινούς μήνες (οργανωμένες 
παραλίες λουομένων κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ. 
20 (ΦΕΚ 444Β’/1999) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 87Α’/2000).

Προς τούτο προτείνουμε τους:
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Αντιδήμαρχο ως τακτικό μέλος  
Πέτρο Πασπάτη, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ως αναπληρωτή αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε τα παραπάνω, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Λ.Κ. αρ. 
20  ΦΕΚ  444Β/99  του  Κεντρικού  Λιμεναρχείου  Λαυρίου  την  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου,  Αντιδήμαρχο  με  αναπληρωτή  αυτής  τον  Πέτρο  Πασπάτη, 
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2013

16



2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Ιανουαρίου 2013

Θέμα 11ο: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 κύρωση 
κώδικα  διατάξεων  περί  Μητρώων  Αρρένων  καταρτίζεται  τριμελής  επιτροπή  που 
συγκροτείται ως ακολούθως:

Στους Δήμους από:
1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
2. τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου και από 
3. τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη  

Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου, στον οποίο 
αναγράφονται ονομαστικά όλοι οι άρρενες και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων 
-στις  ανωτέρω  διατάξεις-  διαδικασιών  μέχρι  την  τελική  επικύρωση  του 
προαναφερθέντος καταλόγου. 

Επειδή  η  αρμόδια  υπάλληλος  για  τα  Μητρώα Αρένων  του  Δήμου  μας  και  η 
Ληξίαρχος είναι το ίδιο πρόσωπο, πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 
ορίζεται δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος της επιτροπής 
μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

Προτείνεται,  λοιπόν,  ως  τακτικό  μέλος  η  Αντιδήμαρχος  κα  Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου με αναπληρωτή της τον Αντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Βασιλάκη.
Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  τη  σύσταση Επιτροπής  Κατάρτισης 
Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 και την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη  σύσταση  Επιτροπής  Κατάρτισης  Ετήσιου  Μητρώου  Αρρένων, 
αποτελούμενο από τους:

1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
2. την  αρμόδιο  για  τα  μητρώα  αρρένων,  υπάλληλο  του  Δήμου  κα  Σωτηρία 

Μυκωνιάτη και από 
3. την Αντιδήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου ως μέλος, με αναπληρωτή της 

τον Αντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Βασιλάκη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13/2013
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Ιανουαρίου 2013

Θέμα 12ο: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  140 του  Ν.3463  «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΔΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»  (ΦΕΚ  114/8-6-2006),  οι  Δήμαρχοι,  οι 
Αντιδήμαρχοι,  οι  Πρόεδροι  Κοινοτήτων και  οι  δημοτικοί  ή κοινοτικοί  σύμβουλοι, 
μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται 
να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το 
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή 
όχι. 

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 
μετακινήσεως, που είναι  αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει,  ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση.

Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα του 
κατεπείγοντος,  προτείνουμε  να  υπάρξει  μια  ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις 
αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια 
με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

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), καθώς και 
του άρθρου 140 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/8-6-2006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις του Δημάρχου από το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και 
έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2013
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Ιανουαρίου 2013

Θέμα 13ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας. 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  140  του  Ν.3463  ΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΑ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 114/8-6-2006), οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, 
οι  Πρόεδροι  Κοινοτήτων  και  οι  δημοτικοί  ή  κοινοτικοί  σύμβουλοι,  μπορούν  να 
μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις  επιτρέπεται  να 
μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το 
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή 
όχι. 

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 
μετακινήσεως, που είναι  αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει,  ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση.

Οι  μετακινήσεις  των  Αντιδημάρχων,  προβλέπονται  όταν  ενδεχομένως  να 
παραστεί ανάγκη να μεταβούν εκτάκτως εκτός νησιού, λόγω των αρμοδιοτήτων τους.

   Γι’  αυτόν  τον  λόγο,  προτείνουμε  να  υπάρξει  μια  ανοιχτή  έγκριση  για  τις 
μετακινήσεις τους αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια 
αποζημίωση που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις οι οποίες θα καταβάλλονται 
στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την   ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις  των  Αντιδημάρχων  από  το 
Δημοτικό Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται 
από  τις  κείμενες  διατάξεις,  οι  οποίες  θα  καταβάλλονται  στην  συνέχεια  με  την 
προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2013
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Ιανουαρίου 2013

Θέμα 14ο : Έγκριση για κάλυψη δαπάνης  κινητής τηλεφωνίας  στο Δήμαρχο, 
τους  Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία. 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
αναφέρει ότι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από 
αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες, ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες 
ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του 
έργου τους, λαμβανομένης υπόψη, της συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.

Σύμφωνα με την 18391/22-9-2005(ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και την εγκύκλιο 36 αρ. πρωτ. 59801/20.12.2005 
τα όργανα των ΟΤΑ θα πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών. 

Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται  το ανώτατο ύψος δαπάνης που 
μπορεί να βαρύνει  τον προϋπολογισμό κάθε  ΟΤΑ  για την χρήση υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας ανά δικαιούχο όργανο του. Για την περίπτωση Δήμων με πληθυσμό κάτω 
από  5.000 κατοίκους το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως για 
τους Δημάρχους  είναι 100 ευρώ για τους Αντιδημάρχους 50 ευρώ.

Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία, 
η επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση 
υπαλλήλων τους,  ή  και  κλιμακίων,  σε  τόπο  εκτός  των  χώρων εργασίας  τους,  σε 
περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι 
αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγω αυτό 
και σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 
17  παρ.8  «Χρήση  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας  από  υπαλλήλους  των  Ο.Τ.Α.» 
παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε 
προϊσταμένους  οργανικών  μονάδων  προκειμένου  με  ευθύνη  τους  να 
χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό των υπηρεσιών τους   για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών. 

Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον νόμο, για τον Δήμο μας, 
είναι μία συσκευή.   Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που 
μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό  για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με 
αυτό του Αντιδημάρχου, ήτοι  50 ευρώ. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την ΚΥΑ 
18391/22-9-2005(ΦΕΚ  1388/Β/7-10-2005)  των  Υπουργών Εσωτερικών,  Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, την εγκύκλιο 36 αρ. 
πρωτ.  59801/20.12.2005,  καθώς  και  τις  διατάξεις   του  νόμου  3491/2006  (ΦΕΚ 
207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ.8

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση  κάλυψης  δαπάνης  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμαρχο  με  μηνιαία 
επιβάρυνση 100€ και στους Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία με μηνιαία 
επιβάρυνση της τάξης των 50€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2013
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Θέμα 15ο: Απόφαση επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου στην 
Ιουλίδα 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 15ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6925/19.12.2012 
αίτημά  της,  η  Ένωση  Οικοδόμων  και  Συναφών  επαγγελμάτων  Κέας,  ζητά  την 
παραχώρηση χρήσης του δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην πλατεία της Ιουλίδας 
(Σκάκι) για τη στέγασή του. 

Εισηγούμαστε  στο  Συμβούλιο  την  έγκριση  προσωρινής  παραχώρησης  της 
χρήσης του εν λόγω χώρου, έως ότου η Ένωση εξασφαλίσει άλλο χώρο στέγασής της. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το υπ’ 
αριθμ.  πρωτ.  6925/19.12.2012  αίτημα  της  Ένωσης  Οικοδόμων  και  Συναφών 
Επαγγελμάτων Κέας και 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προσωρινή παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού χώρου, που 
βρίσκεται στην πλατεία της Ιουλίδας (Σκάκι) για τη στέγαση της Ένωσης Οικοδόμων 
και  Συναφών  επαγγελμάτων  Κέας,  έως  ότου  η  Ένωση  εξασφαλίσει  άλλο  χώρο 
στέγασής της. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2013
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Θέμα 16ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 
2013  

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ δίνει  το  λόγο  στον Αντιδήμαρχο,  κ.  Σ.  Βασιλάκη,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας 
εκμισθώνει  ακίνητο στην Κάτω Μεριά,  ιδιοκτησίας Στυλιανού Λέπουρα, το οποίο 
χρησιμοποιείται  ως  Δημοτικό  Ιατρείο  –  εξεταστήριο.  Η  μίσθωσή  του  έληξε  στις 
31/12/2012.  Προτείνεται  η  παράταση  της  εν  λόγω  μίσθωσης  έως  31/12/2013  με 
μηνιαίο μίσθωμα 153,88€.

Σημειώνεται ότι στο μίσθωμα έχει επέλθει από την 01.10.2012 επιπλέον μείωση 
10% και ότι αυτό θα παραμείνει σταθερό έως την 01.01.2015, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 44360/26.11.2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ («Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που 
στεγάζουν υπηρεσίες ΟΤΑ»).

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  ανανέωση του ανωτέρω 
μισθωτήριου συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή 
του ανανεωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  το 
προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο, την υπ’ αριθμ. 44360/26.11.2012 εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣ και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας 
Στυλιανού  Λέπουρα,  το  οποίο  εκμισθώνει  ο  Δήμος  Κέας  και  χρησιμοποιείται  ως 
Δημοτικό  Ιατρείο  –  εξεταστήριο.  Η  διάρκεια  της  παράτασης  μίσθωσης  θα  έχει 
χρονική  ισχύ   έως  την  31/12/2013,  ενώ  το  μηνιαίο  μίσθωμα  διαμορφώνεται  στα 
153,88€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18/2013

Σημείωση γραμματείας: Ο δημοτικός σύμβουλος,  κ.  Λέπουρας Στυλιανός, δεν 
συμμετέχει στην ψηφοφορία του εν λόγω θέματος. 
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Θέμα  17ο:  Αποδοχή  έκθεσης  σχετικά  με  την  υφιστάμενη  κατάσταση  και  το 
πολεοδομικό  καθεστώς  με  τίτλο  «Οικισμοί  “Τάμελος”  και  “Πετρούσα”  του 
πρώην συν/μου “Η Θέμις” στη νήσο Κέα. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 17ο 

θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  160/2012 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας διατέθηκε πίστωση για την 
εκπόνηση  τεχνικής  έκθεσης  σχετικά  με  την  υφιστάμενη  κατάσταση  και  το 
πολεοδομικό καθεστώς με τίτλο «Οικισμοί “Τάμελος” και “Πετρούσα” του πρώην 
συν/μου “Η Θέμις” στη νήσο Κέα», ενώ με την υπ’ αριθμ. 201/31.10.2012 απόφαση 
του Δημάρχου ανατέθηκε απευθείας η εκπόνηση αυτής στην Αγρονόμο Τοπογράφο 
Μηχανικό, κα Λήδα Φωτοπούλου,  με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία σε εκπόνηση 
αντίστοιχων εκθέσεων, έναντι αμοιβής  3.499,35 συμπ/νου ΦΠΑ.

Η εκπόνηση της εν λόγω τεχνικής έκθεσης κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ενώπιον του δικαστηρίου, που θα εξετάσει σχετική αγωγή κατά του 
Δήμου Κέας. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι ο οικοδομικός συνεταιρισμός Υπαλλήλων 
Γραμματείας  Δικαστηρίων  Ελλάδας  «Η  Θέμις»  κίνησε  διαδικασία  έγκρισης 
ρυμοτομικού  σχεδίου  σε  έκταση  την  οποία  είχε  αγοράσει  στη  Νότιο  Κέα.  Το 
ρυμοτομικό  σχέδιο  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  22382/23.05.1969  (Οικισμός 
«Τάμελος») και την υπ’ αριθμ. 14530/23.05.1969 (οικισμός «Πετρούσα») απόφαση 
του Νομάρχη Κυκλάδων. Περί το 2001 ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Η  Θέμις»,  που  αντικατέστησε  τον  προαναφερθέντα  συνεταιρισμό,  άρχισε  να 
δραστηριοποιείται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών, που αφορούσαν 
στα ρυμοτομικά σχέδια,  ώστε να είναι  δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών.  Το 
2008 εις εκ των ιδιοκτητών οικοπέδου στον οικισμό Πετρούσα ζήτησε από το Δήμο 
Κέας  καθορισμό  του  υψομέτρου  στην  οδό  που  έχει  πρόσωπο  το  ακίνητό  του, 
προκειμένου  να  εκδώσει  οικοδομική  άδεια.  Ο  Δήμος  Κέας,  με  έγγραφό  του, 
απάντησε  ότι  οι  δρόμοι  στο  συγκεκριμένο  σημείο  δεν  είναι  διανοιγμένοι,  ούτε 
υπάρχει εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη των οδών,  μελέτη η οποία δεν μπορεί να 
εκπονηθεί από το Δήμο, λόγω απουσίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, ο 
Δήμος  δεν  δύναται  να  προσδιορίσει  το  υψόμετρο  της  υπό  αναφορά  οδού,  πριν 
εκπονηθεί και εγκριθεί αρμοδίως η υψομετρική μελέτη των οδών.

Αποτέλεσμα  αυτής  της  απάντησης  ήταν  η  κατάθεση  στον  Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών έγκλησης κατά του Δημάρχου Κέας. Για το λόγο αυτό, 
κρίθηκε  σκόπιμη  και  άκρως  απαραίτητη  η  εκπόνηση  τεχνικής  έκθεσης  για  την 
υφιστάμενη κατάσταση και το πολεοδομικό καθεστώς των οικισμών «Τάμελος» και 
«Πετρούσα» του πρώην συνεταιρισμού «Η Θέμις» στη νήσο Κέα από εξειδικευμένο 
και έμπειρο μηχανικό, προκειμένου η θέση του Δήμου ενώπιον του δικαστηρίου να 
είναι ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη.   

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω τεχνική έκθεση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  την 
υπ’ αριθμ. 160/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, την υπ’ 
αριθμ. 201/31.10.2012 απόφαση του Δημάρχου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Αποδέχεται  έκθεση  σχετικά  με  την  υφιστάμενη  κατάσταση  και  το  πολεοδομικό 
καθεστώς με τίτλο «Οικισμοί  “Τάμελος” και  “Πετρούσα” του πρώην συν/μου “Η 
Θέμις” στη νήσο Κέα

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2013
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Θέμα 18ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής για  το 
έργο «Σκυροδέτηση τύπου C16/20 για διάστρωση αγροτικών δρόμων του Δήμου 
Κέας για το έτος 2009» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 18ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

1. Τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ
2. Την  με  αρ.  πρωτ.  42987/9097/21.09.2012  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου για τη συγκρότηση παραλαβής του έργου «Σκυροδέτηση 
τύπου C16/20 για διάστρωση αγροτικών δρόμων του Δήμου Κέας για το έτος 
2009»

3. Το από 18.12.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του εν 
λόγω έργου

4. Την από 07.12.2009 τελική επιμέτρηση

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των 
μελών  της  για  το  έργο  ««Σκυροδέτηση  τύπου  C16/20  για  διάστρωση  αγροτικών 
δρόμων του Δήμου Κέας για το έτος 2009», το κόστος του οποίου ανήλθε – με βάση 
τα  στοιχεία  της  επιτροπής  παραλαβής-  σε  42.729,12€  συμπ/νου  ΦΠΑ  και  αφού 
διαπιστώθηκε  ότι  το  παραπάνω  παραληφθέν  έργο  ανταποκρίνεται  ποιοτικά  και 
ποσοτικά στις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

1. Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη Τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ

2. Την  με  αρ.  πρωτ.  42987/9097/21.09.2012  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου για τη συγκρότηση παραλαβής του έργου «Σκυροδέτηση 
τύπου C16/20 για διάστρωση αγροτικών δρόμων του Δήμου Κέας για το έτος 
2009»

3. Το από 18.12.2012 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του εν 
λόγω έργου

4. Την από 07.12.2009 τελική επιμέτρηση και
5. την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο 
«Σκυροδέτηση τύπου C16/20 για διάστρωση αγροτικών δρόμων του Δήμου Κέας για 
το έτος 2009»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20/2013
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Θέμα 19ο: Απόφαση επί αιτήματος αναπροσαρμογής μισθώματος καφετέριας 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ δίνει  το  λόγο  στον Αντιδήμαρχο,  κ.  Σ.  Βασιλάκη,  ο 
οποίος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 6103/22.10.2012 αίτησή της (η οποία επισυνάπτεται), η εταιρεία Έλιξος 
Α.Ε. -διά του διευθύνοντα συμβούλου της, κ. Γ. Δημητρίου- ζητά την μείωση του 
μισθώματος της εποχικής καφετέριας με την εμπορική ονομασία «Άμμος Καφέ», που 
μισθώνει από το Δήμο Κέας κατά 20%, επικαλούμενη τη συρρίκνωση του τζίρου της, 
λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Όπως και ο κ. Δημητρίου αναφέρει στη σχετική επιστολή του, το Δημοτικό 
Συμβούλιο,  με  την  υπ’  αριθμ.  186/2011  απόφασή  του,  έχει  ήδη  εγκρίνει  μείωση 
μισθώματος 20% για την εν λόγω επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, και δεδομένου ότι ο 
Δήμος  μας,  εκ  των πραγμάτων,  αδυνατεί  να  ικανοποιήσει  εκ  νέου το  αίτημα της 
εταιρείας για επιπλέον 20% μείωση του μισθώματος, εισηγούμαστε στο Συμβούλιο 
την απόρριψη του αιτήματος. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει  το  αίτημα  μείωσης  του  μισθώματος  της  εποχικής  καφετέριας  με  την 
εμπορική  ονομασία  «Άμμος  Καφέ»,  που μισθώνει  από το  Δήμο  Κέας  η  εταιρεία 
Έλιξος Α.Ε.κατά 20%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 21/2013
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Θέμα 20ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 20ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του 
Ν.3852/2010:
«Για  το  μεσοπρόθεσμο  Προγραμματισμό  των  Δήμων  εκπονείται  πενταετές 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. 
Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο 
αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»

Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα 
εξής:  
«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των 
Συνδέσμων   οφείλουν,  δύο  (2)   τουλάχιστον  μήνες  πριν  από  την  έναρξη  του 
οικονομικού  έτους,  να   αποφασίζουν  για  το  ετήσιο  τεχνικό  πρόγραμμα  που 
περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η 
δαπάνη  τους  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  με  τα  κάθε   είδους  έσοδα  του 
προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  σύμφωνα 
με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.
2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά 
διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει 
στο  ετήσιο  τεχνικό   πρόγραμμα  τα  έργα  που  πρέπει  να  εκτελεστούν  για  κάθε 
δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που 
απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  έργων   του  προγράμματος,  ανάλογα  με  τον 
επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με  τα εισφερόμενα έσοδα.
Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή 
τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.
β.  Από  το  σύνολο  των  πιστώσεων  που  καλύπτουν  τις  δαπάνες  των  έργων  που 
περιλαμβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά 
διαμερίσματα,  διατίθεται,   αποκλειστικώς,  για  έργα  που  εκτελούνται  στα  τοπικά 
διαμερίσματα  ποσοστό  τουλάχιστον   τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  των  πιστώσεων 
εκείνων που θα διετίθεντο, αν η κατανομή αυτών  γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την 
εφαρμογή   του ανωτέρω ορίου  πιστώσεων για  το  ετήσιο  τεχνικό  πρόγραμμα του 
επόμενου  έτους.  Στην   περίπτωση  αυτή  η  απαίτηση  του  ελάχιστου,  ως  άνω, 
ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της  διετίας.
3.  Δεν  επιτρέπεται  η  εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται  στο ετήσιο τεχνικό 
πρόγραμμα.
4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από 
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή 
καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου,  έχοντας  λάβει  υπόψη,  τα  έργα  και  μελέτες  που  είναι  σε  εξέλιξη,  από το 
προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα και  της προτάσεις του συμβουλίου δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας, για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Επίσης,  στην  ίδια  διάταξη  ορίζεται  ότι  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  έχει  την  ευθύνη 
υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1/2013   απόφασή της εισηγήθηκε προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο το κάτωθι Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κέας:
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Βελτίωση -Επέκταση 
δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας

183.058,8
2 €   1.150.000,00€ 1.333.058,82 €

Ενίσχυση και επισκευή 
πέτρινης δεξαμενής 
Χαβουνά 3.500,00 €    3.500,00 €
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
      
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
      
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 

 
  

-   €     
      

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

     
      
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου Γιαλισκαρίου-
Κορησσίας 57.000,00    57.000,00
Τεχνικό ανάμεσα στο 
Δημοτικό και στο κέντρο 
πολιτισμού 6.730,00 €    6.730,00 €
Διάνοιξη αγωγού ομβρύων 
στο Βουρκάρι 6.730,00 €    6.730,00 €
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
      
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Επισκευή σκαλοπατιών 
δρόμου Βουρκαρίου

               4
.000,00 €    

                 4.000,
00€ 

Επισκευή δρόμου Φλέας 6.730,00 €    6.730,00 €
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 
Διαμόρφωση χώρου 
στάθμευσης Κορησσίας

             10
.000,00 €    

                  10.00
0,00€ 

      
ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
      
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 
      
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
Κατασκευή δρόμου 
πρόσβασης στο νέο 
Δημαρχείο 10.000,00    10.000,00
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 
      
Εργασίες ολοκλήρωσης 
Δημοτικών Σφαγείων

           322
.669,02 € 

                 287
.330,98 €   

              610.000
,00€ 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κέας
  

     19.002,
12€  

                  19.
002,12 € 

Μελέτη οδοποίας Ιουλίδας-
Καστριανής(1997)    

                 24.2
42,29€ 

                  24.
242,29 € 

Μελέτη αποχέτευσης Δήμου 
Κέας    

               209.3
89,89€ 

                209.
389,89 € 

Μελέτη βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύου 
ύδρευσης Ιουλίδας Κέας   

     41.873,
37€  

                  41.
873,37 € 

Μελέτη βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύου 
ύδρευσης Κορησσίας, 
Βουρκαρίου, Οτζιά

               3.5
57,64 €    

                    3.
557,64 € 

Προμελέτη Περιβ. 
Επιπτώσεων του έργου 
βελτίωσης και επέκτασης 
δικτύου ύδρευσης 
Κορησσίας, Βουρκαρίου, 
Οτζιά

               1.8
45,00 €    

                    1.
845,00 € 

Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων 
του έργου βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύου 
ύδρευσης Κορησσίας, 
Βουρκαρίου, Οτζιά

               8.4
87,00 €    

                    8.
487,00 € 

Μελέτη δικτύου ύδρευσης 
Ποισσών - Κουνδούρου - 
Κατωμεριάς Κέας

             28.2
57,57 €  

                 
- €  

                  28.
257,57 € 
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Προμελέτη Περιβ. 
Επιπτώσεων του έργου 
ύδρευσης Ποισσών - 
Κουνδούρου - Κατωμεριάς 
Κέας

               7.9
95,00 €    

                    7.
995,00 € 

Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων 
του έργου ύδρευσης 
Ποισσών - Κουνδούρου - 
Κατωμεριάς Κέας

               8.4
87,00 €    

                    8.
487,00 € 

Μελέτη αγωγού 
αποχέτευσης ομβρύων 
υδάτων Ξηροκάμπου 
Κορησσίας Ν. Κέας

               3.5
05,50 €    

                    3.
505,50 € 

Πολεοδομική μελέτη νέου 
Δημοτικού Νεκροταφείου

               4.1
82,00 €    

                    4.
182,00 € 

Μελέτη γεωλογικής 
καταλληλότητας για την 
κατασκευή νέου 
νεκροταφείου νήσου Κέας

               1.2
30,00 €    

                    1.
230,00 € 

Μελέτη οδοποιϊας 
βελτίωσης υφιστάμενης 
οδού Κορησσίας Ξύλων

               6.1
50,00 €    

                    6.
150,00 € 

Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων βελτίωσης 
υφιστάμενης οδού 
Κορησσίας Ξύλων

               1.8
45,00 €    

                    1.
845,00 € 

Μελέτη οδοποιϊας 
βελτίωσης υφιστάμενης 
οδού Οτζιά Ακρωτηρίου

               2.4
60,00 €    

                    2.
460,00 € 

Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων βελτίωσης 
υφιστάμενης οδού Οτζιά 
Ακρωτηρίου.

                  7
38,00 €    

                       
738,00 € 

Περιβαλλοντική μελέτη για 
την ανάδειξη και προστασία 
της Μακρονήσου

               7.3
80,00 €    

                    7.
380,00 € 

Τοπογραφική αποτύπωση 
για τον καθορισμό των 
γραμμών αιγιαλού και 
παραλίας στην περιοχή 
Καρθαία Ν. Κέας

               2.2
14,00 €    

                    2.
214,00 € 

Προμελέτη 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου 
"Διαμόρφωση οδού 
πρόσβασης στον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Καρθαίας"

               4.9
20,00 €    

                    4.
920,00 € 
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Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου 
"Διαμόρφωση οδού 
πρόσβασης στον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Καρθαίας"

               3.6
90,00 €    

                    3.
690,00 € 

Τοπογραφική αποτύπωση 
κεντρικού ρέμματος 
Ποισσών

             12.9
15,00 €    

                  12.
915,00 € 

Οριοθέτηση κεντρικού 
ρέματος Ποισσών

             11.0
70,00 €    

                  11.
070,00 € 

Τοπογραφική αποτύπωση 
ζώνης για τη μελέτη του 
δρόμου Ποισσών

             12.0
54,00 €    

                  12.
054,00 € 

Μελέτη οδού Ποισσών
             12.9

15,00 €    
                  12.

915,00 € 
Μελέτη οδού προς Νέο 
Δημαρχείο

               5.0
00,00 €    

                    5.
000,00 € 

Μελέτη διαμόρφωσης 
περιβάλλοντα χώρου των 
νέων σφαγείων Κέας

             10.8
24,00 €    

                  10.
824,00 € 

Μελέτη για τα Υδραυλικά 
Δίκτυα Σφαγείων για τις 
εγκαταστάσεις καθαρισμού 
λυμάτων και τεύχη 
δημοπράτησης

             12.3
00,00 €    

                  12.
300,00 € 

Οριστική Μελέτη 
Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ 
Δ. ΚΕΑΣ

             13.5
30,00 €    

                  13.
530,00 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
           187.5

51,71 € 
  

-   € 
     60.875,

49€ 
               233.6

32,18€ 
                482.

059,38€ 
      

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
186.558,82 €

  
-   € 

                 
-   € 1.150.000,00 € 1.336.558,82€

      

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
70.460,00 €

  
-   € 

                 
-   € 

  
-  € 

                  70.
460,00€ 

      

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  

-  € 
  

-   € 
                 

- € -€ -€
      

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
             20.7

30,00 € 
  

-   € 
                 

-   € 
  

-   € 
                  20.

730,00€ 
      

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ
           332.6

69,02 € 
                 2
87.330,98€ 

                 
-   € 

  
-   € 

                620.
000,00€ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
        797.969

,55 € 
              28
7.330,98€ 

  60.875,4
9€ 

         1.383.63
2,18€ 

         2.529.80
8,20€ 

      

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013    
         2.529.80

8,20 €  
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  την 
παρ.1  του  άρθρου  266  του  Ν.3852/2010,  το  άρθρο  208  του  Δημοτικού  και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), την υπ’ αριθ. 1/2013   απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Δήμου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφούσας παράταξης, κ. Στυλιανός Λέπουρας 

δηλώνει «παρών»)
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 του Δήμου Κέας, όπως αυτό παρατίθεται 
στην παρούσα απόφαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 22/2013
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Θέμα 21ο: Καθορισμός συντελεστή Δημοτικών τελών στη Δημοτική Κοινότητα 
Ιουλίδας και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους 2013 

-  με  την  υπ’  αρίθμ   267/2012  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  αφού 
λήφθησαν υπόψη: 

1. Η ανάγκη καθορισμού των  συντελεστών ,  τελών και δικαιωμάτων για το 
έτος 2012 λαμβανομένης της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

2. Η 45/10 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης 
του  Δημ.  Συμβουλίου  για  τον  καθορισμό  συντελεστών,  τελών,  φόρων και 
δικαιωμάτων.

3. Οι διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-58, του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του 
Ν.2130/93

4. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.
5. Το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας εισηγείται στο Δ.Σ τη λήψη απόφασης για 
τον καθορισμό των συντελεστών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. για το έτος 2013 ως εξής:

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
      Η  Επιτροπή  προτείνει  να  ισχύσουν  οι  υπ’  αρίθμ.  98/2007   και  185/2011 
αποφάσεις  του Δ.Σ για την επιβολή τέλους ύδρευσης σύμφωνα με την οποία ισχύουν 
τα κάτωθι:
Σύμφωνα με την 98/2007 απόφαση ισχύουν τα εξής: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 400 € με την υποχρέωση του Δήμου να 
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, 
τον  αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
β) το δικαίωμα σύνδεσης  50 €.
γ) Εγγύηση χρήσεως του υδρομέτρου 50 €.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη 
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 €
διπλάσιου ποσού αφαίρεσης –επανατοποθέτησης 600 €..
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    από Σεπτέμβριο 2007   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.    1,00 €
        51  - 100 κυβ.    1,10€
      101 - 150 κυβ.    2,00 €
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     151  - 200 κυβ.    3,00 €
     201 και άνω         5,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση   από Σεπτέμβριο 2007   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση  από Σεπτέμβριο 2007   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.    0,60 €
      51  - 100 κυβ.    0,70€
    101 - 150 κυβ.    1,50 €
    151  - 250 κυβ.    3,00 €
    251 και άνω         5,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση     από Σεπτέμβριο 2007   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €
 Η Επιτροπή προτείνει  να ισχύσει η υπ’ αρίθμ.  185/2011, σύμφωνα με την οποία 
αναπροσαρμόζονται τα τέλη ύδρευσης στην κλίμακα μόνο για κατανάλωση από τα 
201 κυβικά και άνω από τα πέντε ευρώ( 5,00€) στα οκτώ ευρώ(8,00€)

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
      Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσουν οι υπ’ αρίθμ.  .103/2008,130/2008 και 78/2010 
αποφάσεις  του Δ.Σ .
 Σύμφωνα με την 103/2008 ισχύουν τα εξής:
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
• Οικισμός Κορησσίας: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2
• Οικίες: 5 €/μ2
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 40 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 20 €/μ2
• Οικίες: 10 €/μ2

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
• Οικισμός Κορησσίας: 10 €
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 0
• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 80% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη 

κλίμακα.
Σύμφωνα με την 130/2008 αποφασίστηκαν και ισχύουν τα κάτωθι για τους οικισμούς 
Γιαλισκαρίου και Βουρκαρίου: 
Να γίνει έκπτωση της τάξεως περίπου του 15 % επί του δικαιώματος σύνδεσης και 
επί του τέλους σύνδεσης. 
Συγκεκριμένα το τιμολόγιο τροποποιείται ως εξής: 

• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 30 ευρώ ανά τ.μ., 
• Λοιπά καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 ευρώ ανά τ.μ.,
• Οικίες 7 ευρώ ανά τ.μ.
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Β) Τέλος αποχέτευσης χρέωση 70 % στη πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης. 
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες 
δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της ά  δόσης 
να δοθεί έκπτωση 10 %. 

Σύμφωνα με την 130/2008 ισχύουν τα κάτωθι:
Κατά την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης από τον οικισμό Βουρκαρίου προς την 
περιοχή των Αγίων Αναργύρων Βουρκαρίου θα συνδεθούν στο δίκτυο τα ακίνητα 
που βρίσκονται κατά μήκος της παραλίας του ρέματος Βουρκαρίου. Επειδή ως την 
περιοχή  του  προσκυνηταρίου  των  Αγ.  Αναργύρων  η  λειτουργία  του  κεντρικού 
αγωγού αποχέτευσης είναι βαρυτική προς το αντλιοστάσιο Βουρκαρίου, οι συνδέσεις 
με  το δίκτυο  δεν επιφέρουν κάποια  δαπάνη για τους  ιδιοκτήτες  και  επομένως θα 
εφαρμοσθούν  τα  τέλη  σύνδεσης  που  ισχύουν  για  τον  οικισμό  Βουρκαρίου  όπως 
ορίστηκαν με την 130/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:
Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό δίκτυο:

• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 30 ευρώ ανά τ.μ., 
• Λοιπά καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 ευρώ ανά τ.μ.,
• Οικίες 7 ευρώ ανά τ.μ.

Για το υπόλοιπο δίκτυο της παραλίας, επειδή τα ακίνητα που θα συνδεθούν πρέπει να 
εγκαταστήσουν στεγανούς βόθρους και αντλητικό συγκρότημα υψηλού κόστους για 
τους ιδιοκτήτες,  δεν θα ζητηθούν επιπλέον τέλη  σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο 
αποχετευτικό δίκτυο. 
Για όλες τις νέες συνδέσεις θα ισχύσει:
Τέλος αποχέτευσης, χρέωση 70 % στη πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης, όπως 
ορίστηκε με την 130/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
    Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει  η υπ’ αρίθμ. 31/2003 απόφαση του Δ.Σ, 
σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα κάτωθι:
 1) Περιοχές τέως Κοινότητας  Κορησσίας:
  α. Οικιακή χρήση  :              0,49 €
  β.  Επαγγελματική χρήση:  1,48 €
2) Περιοχές τέως Κοινότητας  Ιουλίδας :
  α) Οικιακή χρήση :               0,59 €
  β) Επαγγελματική χρήση :  1,40 €
Τα  τιμολόγια  αυτά  θα  τηρηθούν  για  όλες  τις  παροχές  της  Δ.Ε.Η  ανεξαρτήτως 
περιοχής. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία για τα τ.μ θα εφαρμοστούν οι 
προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που ορίζουν κατά προσέγγιση 
την  επιφάνεια  των  κτισμάτων  και  θα  επιδιωχθεί  να  δηλωθούν  στον  Δήμο  τα 
πραγματικά στοιχεία της επιφάνειας των κτισμάτων με κάθε νόμιμο μέσο.

4. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αρίθμ. 171/2007 απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα 
με την οποία ισχύουν τα εξής: 

• Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα 
(30,00€)

• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά (7,00€)
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• Αυτοτελές  πρόστιμο  για  επεμβάσεις  στο  δημοτικό  νεκροταφείο,  χωρίς 
προηγούμενη

• έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε μονώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ είκοσι 

πέντε (25,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε διώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ πενήντα 

(50,00€)
• Κενοτάφειο 300€

5. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αρίθμ. 75/2009 και 45/2011 απόφαση του Δ.Σ, 
αποφάσεις όπου ισχύουν τα παρακάτω:
 Σύμφωνα με την 75/2009 ισχύουν τα εξής:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,50 €  ανά τ.μ.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών 
Κορησσίας και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00 € ανά τ.μ.
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50 €  ανά τ.μ.
 Σύμφωνα με την 45/2011 ισχύει ότι: Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 
στη θέση Οτζιάς, ύψους 17€/τ.μ. ετησίως.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αρίθμ.  . 96/2001  απόφαση του Δ.Σ, 

όπου: 
1) Αμνοί, ερίφια, αιγοπρόβατα             1,50€
2) Χοίροι γδαρτοί   7,75€ 
3) Χοίροι μαδητοί   9,30€
4) Χοιρίδια   2,35€
5) Βοοειδή – Μόσχοι 14,00€

7. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Η Επιτροπή προτείνει  να ισχύσει  η  υπ’  αρίθμ.  125/2011 απόφαση του Δ.Σ,  όπου 
εγκρίνει τον καθορισμό τέλους 70€ για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με 
αίτηση του υδρευόμενου.

8. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αρίθμ.  . 126/2011 απόφαση του Δ.Σ, όπου 
εγκρίνει τον καθορισμό τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, 
μετά από αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου 
από την Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).

9. ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ο Δήμος  Κέας  εκμισθώνει  διαφημιστικές  προθήκες  που έχει  στη διάθεσή του σε 
διάφορες  τοποθεσίες  του  νησιού,  ενώ  με την  υπ’  αριθμ.  108/2007  απόφαση  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  είχαν  καθοριστεί  οι  τιμές  μίσθωσης  &  χρήσης  των 
διαφημιστικών προθηκών.
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Η  Επιτροπή  προτείνει  να  ισχύσει  η  υπ’  αρίθμ.  44/2012  απόφαση  του  Δ.Σ  όπου 
αποφασίστηκε η μείωση των μισθωμάτων των διαφημιστικών προθηκών του Δήμου 
Κέας κατά 20% με διατήρηση του πίνακα εκπτώσεων.
Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

• Κορησσία Β. (Στάση Διασταύρωσης μεγάλη) 56€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Γ. (Στάση Διασταύρωσης μικρή) 40€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Δ. (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Α. (Στάση παραλίας) 56€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Β (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια)40€ η ετήσια ανανέωση
• Βουρκάρι (Χάρτης επί του λιμανιού) 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς (Διασέλι)  40€ η ετήσια ανανέωση
• Ιουλίδα Α (Ροκομένο)  48€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Β (Πιάτσα)  (Χάρτης επιτοίχιος) 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Γ(Διασταύρωση Αγ. Λουκά)  56€ η ετήσια ανανέωση.
• Ποίσσες 40€ η ετήσια ανανέωση.

• Πίνακας εκπτώσεων επί των τιμών μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών
• Η δεύτερη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 10% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τρίτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 20% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τέταρτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση επί του αρχικού
• Για κάθε επιπλέον πινακίδα πέραν των τεσσάρων, ανεξαρτήτου περιοχής 30% 

έκπτωση
• Για το 2ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί 

του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.
• Για το 3ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί 

του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.

10.  ΤΕΛΟΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΛΟΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η Επιτροπή θεωρώντας ότι τα έσοδα αυτά είναι θεσμοθετημένα, εισηγείται ομόφωνα 
στο Δ.Σ  την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5% επί του 
καταβαλλόμενου μισθώματος, και  την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων Εσόδων 
καταστημάτων  σε  ποσοστό  0,5%,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  άρθρου  6  του 
Ν.1080/80 άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93 και του άρθρου 20 του Ν.2539/97. 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αρίθμ. 7/2004 απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με 
την  οποία  ως  δημοτικό  τέλος  προτείνεται  το  ποσό  των  0,59€  ανά  τ.μ  και  θα 
εισπράττεται  από  τον  Δήμο μέσω της  Δ.Ε.Η από  τους  λογαριασμούς  ηλεκτρικού 
ρεύματος με τον χαρακτηρισμό «εργοταξιακό».

12. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ο  συντελεστής  υπολογισμού  του  τέλους  προσδιορίζεται  στο  0,25ο/οο  επί  της 
αντικειμενικής αξίας των ακινήτων όπως έχει εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ. 192/2012 
απόφαση του Δ.Σ.
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις που αφορούν:

1. ΤΕΛΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ: Άρθρο 19 Β.Δ.  24-9/20-10-58, 
Άρθρο 17 Ν. 1080/80

2. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Άρθρα 21 και 22 Β.Δ. 24-9/20-
10-58, Ν. 25/75Άρθρο 17 Ν. 1080/80

3. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ: Άρθρο 10 Ν. 1080/1980 και 
άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 1828/89

4. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ: Άρθρο 13 
Β.Δ. 24-9/20-10-58 , όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με το άρθρο 3 Ν. 
1080/80 , τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84 , το άρθρο 26 του Ν. 1828/89, το 
άρθρο 6 του Ν. 1900/90 και του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 3254/2004

5. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 2130/97
6. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ: Άρθρο 6  του Ν. 1080/80 , 

άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93
7. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΑΦΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ:   Άρθρο  20  Ν. 
2539/97, καθώς και  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον καθορισμό συντελεστών και δικαιωμάτων για το έτος 2013 ως εξής:

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 400 € με την υποχρέωση του Δήμου να 
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, 
τον  αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
β) το δικαίωμα σύνδεσης  50 €.
γ) Εγγύηση χρήσεως του υδρομέτρου 50 €.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη 
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 €
διπλάσιου ποσού αφαίρεσης –επανατοποθέτησης 600 €.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
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ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.    1,00 €
        51  - 100 κυβ.    1,10€
      101 - 150 κυβ.    2,00 €
     151  - 200 κυβ.    3,00 €
     201 και άνω         5,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση:  2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση  Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.    0,60 €
      51  - 100 κυβ.    0,70€
    101 - 150 κυβ.    1,50 €
    151  - 250 κυβ.    3,00 €
    251 και άνω         5,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση: 2,00 €
 Η Επιτροπή προτείνει  να ισχύσει η υπ’ αρίθμ.  185/2011, σύμφωνα με την οποία 
αναπροσαρμόζονται τα τέλη ύδρευσης στην κλίμακα μόνο για κατανάλωση από τα 
201 κυβικά και άνω από τα πέντε ευρώ( 5,00€) στα οκτώ ευρώ(8,00€)

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
• Οικισμός Κορησσίας: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2
• Οικίες: 5 €/μ2
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
• Οικίες: 7 €/μ2

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
• Οικισμός Κορησσίας: 10 €
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 0
• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη 

κλίμακα.

3. ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1) Περιοχές τέως Κοινότητας  Κορησσίας:
  α. Οικιακή χρήση  :              0,49 €
  β.  Επαγγελματική χρήση:  1,48 €
2) Περιοχές τέως Κοινότητας  Ιουλίδας :
  α) Οικιακή χρήση :               0,59 €
  β) Επαγγελματική χρήση :  1,40 €
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4. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
• Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα 

(30,00€)
• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά (7,00€)
• Αυτοτελές  πρόστιμο  για  επεμβάσεις  στο  δημοτικό  νεκροταφείο,  χωρίς 

προηγούμενη
• έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε μονώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ είκοσι 

πέντε (25,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε διώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ πενήντα 

(50,00€)
• Κενοτάφειο 300€

5. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,50 €  ανά τ.μ.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών 
Κορησσίας και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00 € ανά τ.μ.
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50 €  ανά τ.μ.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΤΖΙΑ
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη θέση Οτζιάς, ύψους 17€/τ.μ. 
ετησίως.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
1) Αμνοί, ερίφια, αιγοπρόβατα             1,50€
2) Χοίροι γδαρτοί   7,75€ 
3) Χοίροι μαδητοί   9,30€
4) Χοιρίδια   2,35€
5) Βοοειδή – Μόσχοι 14,00€

7. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Καθορισμός τέλους 70€ για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής.  

8. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από 
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την 
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).

9. ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
• Κορησσία Β. (Στάση Διασταύρωσης μεγάλη) 56€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Γ. (Στάση Διασταύρωσης μικρή) 40€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Δ. (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Α. (Στάση παραλίας) 56€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Β (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 40€ η ετήσια ανανέωση
• Βουρκάρι (Χάρτης επί του λιμανιού) 40€ η ετήσια ανανέωση.
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• Οτζιάς 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς (Διασέλι)  40€ η ετήσια ανανέωση
• Ιουλίδα Α (Ροκομένο)  48€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Β (Πιάτσα)  (Χάρτης επιτοίχιος) 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Γ(Διασταύρωση Αγ. Λουκά)  56€ η ετήσια ανανέωση.
• Ποίσσες 40€ η ετήσια ανανέωση.

Πίνακας εκπτώσεων επί των τιμών μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών
• Η δεύτερη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 10% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τρίτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 20% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τέταρτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση επί του αρχικού
• Για κάθε επιπλέον πινακίδα πέραν των τεσσάρων, ανεξαρτήτου περιοχής 30% 

έκπτωση
• Για το 2ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί 

του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.
• Για το 3ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί 

του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.

10.  ΤΕΛΟΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΛΟΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιβολή  τέλους  διαμονής  παρεπιδημούντων  σε  ποσοστό  0,5%  επί  του 
καταβαλλόμενου  μισθώματος,  και   επιβολή τέλους  επί  των ακαθαρίστων  Εσόδων 
καταστημάτων  σε  ποσοστό  0,5%,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  άρθρου  6  του 
Ν.1080/80, του άρθρου 27 παρ.10 του Ν.2130/93 και του άρθρου 20 του Ν.2539/97. 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Καθορισμός τέλους 0,59€ ανά τ.μ.

12. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ο  συντελεστής  υπολογισμού  του  τέλους  προσδιορίζεται  στο  0,25ο/οο  επί  της 
αντικειμενικής αξίας των ακινήτων όπως έχει εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ. 192/2012 
απόφαση του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του 
καταστήματος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»  ιδιοκτησίας  Δ.ΚΥΡΙΑΖΗ-
Β.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΟΕ,  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ECHO CLUB»  στην  θέση 
Κορησσία  Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η 
οποία  εισηγούμενη  το  1ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  την  αριθ. 
126/11-1-2013  αίτηση  της  εταιρείας  «Δ.Κυριαζής-Β.Αθανασίου  ΟΕ»  μαζί  με  τα 
σχετικά  δικαιολογητικά,  ζητείται  η  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με 
στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ με 
αριθ. άδειας 1303/23-11-2007 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, 
ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς 
αίθουσες  διενέργειας  ψυχαγωγικών  τεχνικών  παιγνίων,  η  λειτουργία  κάθε  είδους 
μουσικών  οργάνων,  καθώς  και  στερεοφωνικών  μηχανημάτων  και  ηλεκτροφώνων. 
χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται 
τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων  και  τηλεοράσεων,  εφόσον  προκαλείται  διατάραξη  της  ησυχίας  των 
περιοίκων». 
2.  Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  χορηγείται  εφόσον δεν  διαταράσσεται  η 
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός 
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός 
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 
23.00  ώρα  τη  θερινή  και  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτηση  των 
ενδιαφερομένων,  ανάλογα   με  το  είδος  των  μουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του 
κέντρου  σε  σχέση  με  τους  γύρω  κατοικημένους  χώρους,  για  τα  κέντρα  που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν 
σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 
χαμηλή,  ανάλογα με  το χώρο,  ώστε  να δημιουργείται  ευχάριστη  ατμόσφαιρα στο 
κατάστημα. 
5.  Η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  προσωρινά  με 
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων 
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών 
οργάνων  στο  βάθος  του  καταστήματος  και  σε  χαμηλή  ένταση  κατά  τις  ώρες 
λειτουργίας αυτών.»

Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κέας, και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου,  μπορεί  να παραταθεί  το ωράριο 
λειτουργίας  μουσικής έως  τις  03.00  από  Δευτέρα  έως  Κυριακή  για  καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.

Σημειώνεται  ότι  για  το  2012 έχουν  καταγραφεί  (5)  πέντε  παραβάσεις  που 
σχετίζονται  με την χρήση μουσικής από το εν λόγω κατάστημα χωρίς τη σχετική 
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άδεια. Επίσης, εκκρεμεί απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου σχετικά με 
την εκτέλεση ή μη της 157/2012 απόφασης Δημάρχου για εικοσαήμερη σφράγιση, 
συνεπεία των ανωτέρω παραβάσεων.

Κατόπιν  αυτών  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  εάν  συμφωνούμε  για  την 
χορήγηση  της  άδειας  μουσικής του  καταστήματος  του  αιτούντος  καθώς  και  την 
παράταση ωραρίου.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  της  Αντιδημάρχου  και 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
2. το  άρθρο  73  του  Ν.3852/10,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο 

59/2011  του  ΥΠΕΣΑΗΔ  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος 
Καλλικράτης»

3. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007
5. το  άρθρο  5  της  ΚΥΑ  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011  (ΦΕΚ 

2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
6. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Α1β/8577/83 
7. την υπ’ αριθμ.  πρωτ.  126/11-1-2013 αίτηση της  εταιρείας  «Δ.Κυριαζής-Β. 

Αθανασίου  ΟΕ» με  την  οποία  ζητά  να  του  χορηγηθεί  άδεια  λειτουργίας 
μουσικών οργάνων για το κατάστημά ιδιοκτησίας της 

8. Την  από  41/4594/16-1-2013  σύμφωνη  γνώμη  του  Γραφείου  Δημόσιας 
Υγιεινής  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κέας-
Κύθνου, περί χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 
ισχύος,  στο  κατάστημα  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «Δ. 
Κυριαζής-Β. Αθανασίου ΟΕ» με αριθ. άδειας 1303/23-11-2007 (Δήμου Κέας), που 
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με 
κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της 
αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον 
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα  τοποθετηθούν  ηχεία  ή τηλεόραση ή  οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής 
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση 
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο 
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την 
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2013.
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Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών 
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης 
που χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  πνευματικών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  βρίσκεται  εν  ισχύ  η  άδεια 
δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και 
Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην 
υπηρεσία μας,  πριν  τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα έγγραφη 
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα 
ανακαλείται»

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός  από την ποινική δίωξη και  την 
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η  παρούσα  άδεια  να  τοποθετηθεί  σε  υαλόφρακτο  πλαίσιο  και  να  αναρτηθεί  σε 
εμφανές μέρος του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 24/2013
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Θέμα 2ο: Επικαιροποίηση – ορθή επανάληψη απόφασης 141/2003 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κέας 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 
ότι με την υπ’ αριθμ. 141/2003 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει 
ομόφωνα –μεταξύ άλλων- τη διάθεση δημοτικού χώρου (πρώην αντλιοστάσιο-στάση 
Παππά) στο Σύλλογο «Φίλων Εργοστασίου Εμαγιέ» για τη φύλαξη και έκθεση των 
μηχανημάτων του εργοστασίου. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και διατίθεται προς χρήση 
από τότε στεγασμένος χώρος, στον οποίο εδρεύει το γραφείο του εν λόγω Συλλόγου, 
γεγονός που δεν αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση. 

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 141/2003 
απόφασης  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου  με  την  προσθήκη  της  παραχώρησης 
χρήσης στο Σύλλογο « Φίλων Εργοστασίου Εμαγιέ» στεγασμένου χώρου στο πρώην 
αντλιοστάσιο (στάση Παππά) ως χώρου γραφείων του Συλλόγου. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 
την υπ’ αριθμ. 141/2003 απόφασή του και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επικαιροποίηση – ορθή επανάληψη της απόφασης 141/2003 του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας με  την  προσθήκη  της  παραχώρησης  χρήσης  στο 
Σύλλογο «Φίλων Εργοστασίου Εμαγιέ» στεγασμένου χώρου στο πρώην αντλιοστάσιο 
(στάση Παππά) ως χώρου γραφείων του Συλλόγου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 25/2013
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

 Θεοδώρου Καλλιόπη

 Μαρούλης Φίλιππος

Παούρης Δημήτριος

 Ευαγγέλου Ιωάννης

 Λέπουρας Στυλιανός

 Βρεττός Στέφανος

 Ζουλός Νικόλαος

 Ποδόγυρος Πέτρος

Λέανδρος Εμμανουήλ
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