
5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  22η  Φεβρουαρίου 2013

Σήμερα,  την  22η Φεβρουαρίου  2013,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  20:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό
Κέντρο Κορησσίας «Στυλιανός Ρέστης», ύστερα από την 620/2218.02.2013 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 12 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

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

                                                                                (οι οποίοι δεν προσήλθαν,
                                                                                  αν και  προσκλήθηκαν νόμιμα)

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

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Φεβρουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/02/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  620/18.02.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Συμπλήρωση υπ’  αριθμ.  2/2013 απόφασης Δ.Σ.  για  τον  καθορισμό της
σειράς  των  ισοψηφισάντων  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  τη
διαδικασία της κλήρωσης [εισηγητής κ. Δήμαρχος].

2. Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2013 [εισηγητής κ. Δήμαρχος].

3. Χορήγηση  προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (Επιχείρηση  μαζικής  εστίασης  και
αναψυχής)  της  εταιρείας  «Σταμάτιος-Οδυσσέας  Τρακάδας  και
Αλέξανδρος ΕΠΕ» στη θέση Κορησσία Κέας [εισηγητής κ. Δήμαρχος]. 

4. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Συντήρηση –
Βελτίωση  –  Επέκταση  Επαρχιακής  οδού  Ιουλίδας  –  Καμπιού  για
παράκαμψη οικισμού Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος,
κ. Αντώνιος Δεμένεγας].

5. Έγκριση  λύσης  σύμβασης  για  την  εκπόνηση  οριστικής  μελέτης
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  του  ΧΑΔΑ  Δήμου  Κέας  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας].

6. Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  των
χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων  2012  του  Δήμου  Κέας  [εισηγητής  κ.
Δήμαρχος]. 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της πανήγυρης του
πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου [εισηγητής κ. Δήμαρχος]. 

8. Έγκριση  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  Τηλεϊατρικής  του  Εθνικού
Διαδημοτικού  Δικτύου  Υγειών  Πόλεων  –  Προαγωγής  Υγείας
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.). [εισηγητής κ. Δήμαρχος]

9. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  αναπαραγωγή
προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού (DVD) Δήμου Κέας [εισηγητής κ.
Δήμαρχος]

10. Ολική  και  μερική  ανατροπή  αποφάσεων  και  προτάσεων  ανάληψης
υποχρέωσης  και  διαγραφή  των  σχετικών  δεσμεύσεων  από  τους
αντίστοιχους  κωδικούς  αριθμούς  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  του
Δήμου, οικονομικού έτους 2012 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός
Βασιλάκης]

11. Καθορισμός τελών ύδρευσης και τροποποίηση του Κανονισμού ύδρευσης
του Δήμου Κέας για την περιοχή Κάτω Μεριά [εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

12.Προκήρυξη  θέσεων  προσωπικού  για  κατεπείγουσες  εποχικές  ανάγκες
διάρκειας δύο (2) μηνών [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

13.Σύμφωνη  γνώμη  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημιουργία  Τομέων
Γεωπονίας,  Περιβάλλοντος  και  Τροφίμων,  καθώς  και  Τουριστικών
Επαγγελμάτων στο ΕΠΑ.Λ. Κέας [εισηγητής κ. Δήμαρχος]

14.Χορήγηση  προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, της ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στη θέση Κορησσία
Κέας [εισηγητής κ. Δήμαρχος]
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5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Φεβρουαρίου 2013

15.Έγκριση  κατανομής  τακτικής  επιχορήγησης  του  Δήμου  στην  Ε.Σ.Ε.
Β’θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης
πίστωσης [εισηγητής κ. Δήμαρχος]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση  προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ της ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στη θέση Ιουλίδα Κέας
[εισηγητής κ. Δήμαρχος]

2. Αποδοχή  περιβαλλοντικής  μελέτης  «Ανάδειξη  και  Προστασία  της  Ν.
Μακρονήσου  Δήμου  Κέας»  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Αντώνιος
Δεμένεγας]

3. Αποδοχή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση για τον καθορισμό
τον  γραμμών  αιγιαλού  και  παραλίας  στην  περιοχή  Καρθαία  ν.  Κέας»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

Ανάγνωση εγγράφων – Ενημέρωση Δημάρχου
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5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Φεβρουαρίου 2013

Θέμα 1ο: Συμπλήρωση υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφασης Δ.Σ. για τον καθορισμό της
σειράς των ισοψηφισάντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής με τη διαδικασία
της κλήρωσης

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

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου,  αναδείχθηκαν  ως  αναπληρωματικά  μέλη
αυτής με ίδιο αριθμό ψήφων, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 

Αναπληρωματικά  Μέλη:  Από τον  συνδυασμό  της  πλειοψηφίας:  Θεοδώρου
Καλλιόπη,  Δεμένεγα  Βασιλική,   Παούρης  Δημήτριος,  από  τον  συνδυασμό  της
μειοψηφίας: Ζουλός Νικόλαος και  Βρεττός Στέφανος. 

Με  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2781/816/22.01.2013  έγγραφό  της,  η  Γ.Γ.  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  επικυρώνει  τη  νομιμότητα  της  εν  λόγω
απόφασης με την υποσημείωση ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον καθορισμό της
σειράς  των  ανωτέρω  ισοψηφησάντων  μελών,  κάνοντας  χρήση  της  διαδικασίας
κλήρωσης. 

Για το λόγο αυτό, καλείται ο πρόεδρος του Δ.Σ. να κάνει την κλήρωση μεταξύ
των  ισοψηφισάντων  αναπληρωματικών  της  πλειοψηφίας  και  μεταξύ  των
ισοψηφισάντων  αναπληρωματικών  της  μειοψηφίας  για  την  σειρά  κατάταξης  των
αναπληρωματικών μελών της οικονομικής επιτροπής.

Μεταξύ των ισοψηφισάντων αναπληρωματικών της παράταξης πλειοψηφίας
του Δ.Σ., η σειρά ανάδειξης αυτών από την κλήρωση είναι η εξής:

1. Θεοδώρου Καλλιόπη
2. Δεμένεγα Βασιλική
3. Παούρης Δημήτριος

Μεταξύ των ισοψηφισάντων αναπληρωματικών της παράταξης μειοψηφίας του
Δ.Σ., η σειρά ανάδειξης αυτών από την κλήρωση είναι η εξής:

1. Βρεττός Στέφανος 
2. Ζουλός Νικόλαος

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την ανωτέρω κλήρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  το  αποτέλεσμα  της  κλήρωσης  και  τη  σειρά  ανάδειξης  των
αναπληρωματικών  μελών  της  παράταξης  πλειοψηφίας  του  Δ.Σ.  στην  Οικονομική
Επιτροπή ως εξής:

1. Θεοδώρου Καλλιόπη
2. Δεμένεγα Βασιλική
3. Παούρης Δημήτριος

καθώς και των  αναπληρωματικών μελών της παράταξης μειοψηφίας του Δ.Σ. στην
Οικονομική Επιτροπή ως εξής:

1. Βρεττός Στέφανος 
2. Ζουλός Νικόλαος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 33/2013
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Θέμα 2ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2013

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

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι :
Με την υπ’ αριθμ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε

η  «παράταση  του  χρόνου  χρήσης  μουσικής  για  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις
03:00 π.μ και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β
8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο». 
Βάσει  των  ανωτέρω  ο  κάτωθι  ενδιαφερόμενος  αιτείται  τη  χορήγηση  παράτασης
ωραρίου  μουσικής  για  το  έτος  2013  στα  κάτωθι  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας των:

• Α.&  Δ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ  Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ με την επωνυμία
«ΒΟΥΡΚΑΡΙΩΝ»  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:
2863/12.06.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 404/31.01.2013)

• Κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ως
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  στην  Κορησσία  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:
4541/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 672/20.02.2013).

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας 

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

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

επιχειρήσεις εντός του έτους 2012, 
8. Την εισήγηση του Δημάρχου 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

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

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

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

επιχειρήσεις εντός του έτους 2012
8. Την εισήγηση του Δημάρχου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

• Α.&  Δ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ  Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ με την επωνυμία
«ΒΟΥΡΚΑΡΙΩΝ»  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:
2863/12.06.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 404/31.01.2013)

• Κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ως
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  στην  Κορησσία  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:
4541/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 672/20.02.2013).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 34/2013
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Θέμα 3ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  (Επιχείρηση  μαζικής  εστίασης  και
αναψυχής)  της  εταιρείας  «Σταμάτιος-Οδυσσέας  Τρακάδας  και  Αλέξανδρος
ΕΠΕ» στη θέση Κορησσία Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006]
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  22  παρ.  2  α  του  Ν.  3536/2007,  πριν  από  τη
χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος,  χορηγείται  προέγκριση ίδρυσης,  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. 
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).
Στην  εγκύκλιο  51/66174/29.11.2006  ΥΠΕΣΔΔΑ  επισημαίνεται  ότι  στα  θέματα
αισθητικής,  φυσιογνωμίας  και  εν  γένει  λειτουργιών  της  πόλης  εξετάζεται,  για
κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον
σχολείου,  εκκλησίας,  νοσοκομείου  κλπ.  Επίσης,  κατά  τον  προέλεγχο  εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο
συγκεκριμένου  καταστήματος,  ενώ  η  σχετική  απόφαση  λαμβάνεται  μέσα  σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
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.
Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει,  του ιδιοκτήτη του χώρου, στον
οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο
Κανονισμός  της  Πολυκατοικίας  ή  εν  ελλείψει,  η  πλειοψηφία  των ιδιοκτητών  των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
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Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’), δεν απαιτείται
η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση  καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: 
α)  Από την κείμενη  νομοθεσία προβλέπεται  ότι  η  άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης
εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), 
β)  πρόκειται  για  δραστηριότητα  που  είναι  συνυφασμένη  με  την  εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και 
γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός
άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις οικείες
διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.
Μετά  τη  χορήγηση  της  προέγκρισης  ίδρυσης,  ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιο¬λογητικά
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. 
Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της εταιρείας «Σταμάτιος-Οδυσσέας Τρακάδας και
Αλέξανδρος  ΕΠΕ» με  την  οποία  ζητά  τη  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (Επιχείρηση  μαζικής  εστίασης
και  αναψυχής),  στη  θέση  Κορησσία  Κέας.  Στην  αίτηση  επισυνάπτονται  τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  ήτοι  υπεύθυνη  δήλωση,  διάγραμμα  της  περιοχής.
Προσκομίστηκε επιπλέον, ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του:

• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την αίτηση της εταιρείας  «Σταμάτιος-Οδυσσέας Τρακάδας και  Αλέξανδρος

ΕΠΕ»  με  την  οποία  ζητά  τη  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Το γεγονός ότι α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν
λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την
προστασία  του  περιβάλλοντος  είτε  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  είτε  από
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί
με την απόσταση του καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην εταιρεία  «Σταμάτιος-Οδυσσέας  Τρακάδας και Αλέξανδρος
ΕΠΕ» προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
(Επιχείρηση μαζικής εστίασης και αναψυχής) στη θέση Κορησσία Κέας.

 Η  παρούσα  απόφαση  δεν  συνιστά  άδεια  και  δεν  επιτρέπει  την  έναρξη
λειτουργίας  του  καταστήματος.  Ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να  υποβάλλει  όλα  τα
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δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από
τη  χορήγηση  της  προέγκρισης,  με  δυνατότητα  παράτασης  για  δύο  ακόμη  μήνες
κατόπιν αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 35/2013
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Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση –
Βελτίωση – Επέκταση Επαρχιακής οδού Ιουλίδας – Καμπιού για παράκαμψη
οικισμού Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 4ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008
2. Το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41754/8852/20.09.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης  Αιγαίου  περί  ορισμού   της  επιτροπής  παραλαβής  του  εν  λόγω
έργου

4. Το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.:  10247/687/05.02.2013  πρωτόκολλο  προσωρινής  –
οριστικής  παραλαβής  των  μελών  της  εν  λόγω  επιτροπής  για  το  έργο
«Συντήρηση – Βελτίωση – Επέκταση Επαρχιακής οδού Ιουλίδας – Καμπιού
για παράκαμψη οικισμού Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των
μελών  της  για  το  έργο  «Συντήρηση  –  Βελτίωση  –  Επέκταση  Επαρχιακής  οδού
Ιουλίδας – Καμπιού για παράκαμψη οικισμού Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας», το κόστος
του οποίου ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλαβής σε 814.341,69€
συμπ/νου ΦΠΑ.  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
το άρθρο 73 §5 του Ν. 3669/2008, το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008, την υπ’ αριθμ.
πρωτ.  41754/8852/20.09.2012  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου
περί ορισμού  της επιτροπής παραλαβής του εν λόγω έργου και το υπ’ αριθμ. πρωτ.:
10247/687/05.02.2013 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των μελών
της εν λόγω επιτροπής για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση – Επέκταση Επαρχιακής
οδού Ιουλίδας – Καμπιού για παράκαμψη οικισμού Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής των μελών της
για  το  έργο  «Συντήρηση  –  Βελτίωση  –  Επέκταση  Επαρχιακής  οδού  Ιουλίδας  –
Καμπιού για παράκαμψη οικισμού Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας», το κόστος του οποίου
ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλαβής σε 814.341,69€ συμπ/νου
ΦΠΑ.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 36/2013
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Θέμα  5ο:  Έγκριση  λύσης  σύμβασης  για  την  εκπόνηση  οριστικής  μελέτης
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5727/2-12-2010
σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας είχε ανατεθεί στην εταιρεία Ι. Φραντζής & Συνεργάτες
Ε.Π.Ε. η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ
στη θέση Πάουρα Δ. Κέας, με χρόνο έναρξης εκπόνησης εργασιών την παράδοση σε
αυτόν  της  εγκρίσεως  της  Τ.Μ.Π.Α..  Ταυτόχρονα,  ήταν  υπό  εκπόνηση  η  μελέτη
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. Με την υπ’ αριθ. 28341/5941/18-09-
12 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι του εν
λόγω έργου, ενώ κατατάχθηκε σε κατηγορία με βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο
από 35. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 19/2005 και Οικ./173806/4758/2007 εγκύκλιους
του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε  για  ΧΑΔΑ  με  βαθμό  επικινδυνότητας  <  35,  δεν  απαιτείται  η
σύνταξη  Οριστικής  Μελέτης,  αλλά  η  σύνταξη  Τεχνικής  Έκθεσης  Έργου
Περιβαλλοντικής  Αποκατάστασης  τύπου  Β,  για  επιτόπου  αποκατάσταση  και  η
σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  για  τη
λύση  της  σύμβασης  εκπόνησης  της  Οριστικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης  ΧΑΔΑ  στη  θέση  Πάουρα  Δ.  Κέας,  ως  μη  απαιτούμενη  και  να
προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της
Τεχνικής Έκθεσης Έργου Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης τύπου Β για επιτόπου
αποκατάσταση και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’  αριθ.  πρωτ.  5727/2-12-2010  σύμβαση  ανάθεσης  υπηρεσία, την  υπ’  αριθ.
28341/5941/18-09-12 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης, τις υπ’ αριθ. 19/2005 και
Οικ./173806/4758/2007 εγκύκλιους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη  λύση  της  σύμβασης  εκπόνησης  της  Οριστικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης  ΧΑΔΑ στη  θέση  Πάουρα  Δ.  Κέας,  ως  μη  απαιτούμενη  και  την
απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της Τεχνικής Έκθεσης Έργου Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης τύπου Β για επιτόπου αποκατάσταση και η σύνταξη των Τευχών
Δημοπράτησης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 37/2013

11



5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Φεβρουαρίου 2013

Θέμα  6ο:  Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  των
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2012 του Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος δίνει το στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της
ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  την  υπ’  αριθμ.  188/2012  απόφασή  του,  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  ενέκρινε  ομόφωνα  δαπάνη  ύψους  έως  750,00€  για  τη
διοργάνωση και υλοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κέας για την
περίοδο  των  Χριστουγέννων  2012  και  της  πρωτοχρονιάς  2013,  δαπάνη  η  οποία
βάρυνε  τον  ΚΑΕ  156471.0002  «Λοιπές  πολιτιστικές  εκδηλώσεις»  του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Κέας.

Με την υπ’ αριθμ. 26/2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον
προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013, στον οποίο υπάρχει πίστωση
ύψους 7.000,00€ στον ΚΑΕ 156471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις». 

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  διάθεση  πίστωσης  ύψους
488,05€  συμπ.  ΦΠΑ  16%,  ποσό  στο  οποίο  ανήλθε  η  δαπάνη  των  ανωτέρω
εκδηλώσεων και η οποία πιστοποιείται από τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία αναλυτικά
έχουν ως εξής:

Παούρης Δημήτριος, καφέ – αναψυκτήριο: ποσού 368,80€
Δεμένεγα Μαρία, εμπόριο χαρτικών ειδών: ποσού 39,90€
Δ. Δεμένεγας - Β. Βρεττός & ΣΙΑ Ο.Ε., πρατήριο άρτου: ποσού 79,35€ 

Καλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει την παραπάνω διάθεση πίστωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις υπ’
αριθμ. 188/2012 και 27/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη διάθεση πίστωσης ύψους 488,05€ συμπ. ΦΠΑ 16%, ποσό στο
οποίο  ανήλθε  η  δαπάνη  των  εορταστικών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Κέας  για  την
περίοδο  των  Χριστουγέννων  2012  και  της  πρωτοχρονιάς  2013  και  η  οποία
πιστοποιείται από τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

• Παούρης Δημήτριος, καφέ – αναψυκτήριο: ποσού 368,80€
• Δεμένεγα Μαρία, εμπόριο χαρτικών ειδών: ποσού 39,90€
• Δ. Δεμένεγας - Β. Βρεττός & ΣΙΑ Ο.Ε., πρατήριο άρτου: ποσού 79,35€ 

Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  156471.0002  «Λοιπές  πολιτιστικές
εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 38/2013
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Θέμα 7ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της πανήγυρης
του πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 188/2012 απόφασή του, το
Δημοτικό  Συμβούλιο  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία δαπάνη ύψους  έως 2.500,00€ για
δαπάνες διαμονής και εστίασης των επίσημων προσώπων και προσκεκλημένων του
Δήμου, στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου του νησιού, Αγ. Χαράλαμπου. 

Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση,  οι  προαναφερθείσες  δαπάνες  θα
καλυφθούν  από  τους  Κ.Α.00.6443 με  τίτλο  «Δαπάνες  δεξιώσεων  και  εθνικών  ή
τοπικών  εορτών»  έως  του  ποσού  των  1500,00€  και  Κ.Α.00.6433  «Τιμητικές
διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και
αντιπροσωπειών» έως του ποσού των 1000,00€, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 5.000,00€ και 1.000,00€ αντίστοιχα, για
την κάλυψη αυτών των δαπανών.

Η δαπάνη των δεξιώσεων και της διαμονής ανήλθε στο συνολικό ποσό των
916,49€ συμπ. ΦΠΑ 16%.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις
του Ν.3852/2010, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς
του προϋπολογισμού του Δήμου και αφορούν την πληρωμή τέτοιου είδους δαπανών,
μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προτείνεται με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει συνολικά τη
δαπάνη  των  916,49€  της  ανωτέρω  εκδήλωσης  που  έγινε  παρουσία  επίσημων
προσώπων και προσκεκλημένων του Δήμου και στη συνέχεια να ψηφίσει αναλυτικά
τις πιστώσεις για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών, ως εξής:

-  Ποδογύρου  Β.  Άννα,  καφετέρια-αναψυκτήριο,  ποσού  47,47€  από  ΚΑ
00.6443

- Ποδόγυρος Ν. Ιωάννης, εστιατόριο, ποσού 599,38€ από ΚΑ 00.6443
- Λέανδρος Α. Εμμανουήλ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ποσού 110,00€ από ΚΑ

00.6433
- Δεμένεγας Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΑΣ, ποσού 159,64€ από

ΚΑ 00.6443

Καλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει την παραπάνω διάθεση πίστωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’ αριθμ. 188/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 916,49€ ποσό στο οποίο ανήλθε η δαπάνη των
εορταστικών εκδηλώσεων εορτασμού του πολιούχου του νησιού, Αγ. Χαράλαμπου
και η οποία πιστοποιείται από τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία αναλυτικά έχουν ως
εξής:

1. Ποδογύρου Β. Άννα, καφετέρια-αναψυκτήριο, ποσού 47,47€ από ΚΑ 00.6443
2. Ποδόγυρος Ν. Ιωάννης, εστιατόριο, ποσού 599,38€ από ΚΑ 00.6443
3. Λέανδρος Α. Εμμανουήλ,  ενοικιαζόμενα δωμάτια,  ποσού 110,00€ από ΚΑ

00.6433
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4. Δεμένεγας Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΑΣ, ποσού 159,64€ από
ΚΑ 00.6443

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2013
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Θέμα  8ο:  Έγκριση  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  Τηλεϊατρικής  του  Εθνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

Αναβάλλεται η συζήτηση του εν λόγω θέματος.
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Θέμα  9ο:  Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  αναπαραγωγή
προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού (DVD) Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 9ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  ενόψει  της  θερινής  περιόδου  και  μετά  την
πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής προβολής του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  την  έγκριση  δαπάνης  για  τη  δημιουργία  προωθητικού
οπτικοακουστικού υλικού του νησιού, συνολικού ύψους 3.000,00€ 

Η εν λόγω δαπάνη αφορά σε εργασίες καταχώρησης, επεξεργασίας και μοντάζ
και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6434.0002  «Έντυπα  τουριστικής  προβολής»  του
προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις  διατάξεις  του  άρθρου  158  παρ.  3  του  Ν.  3463/2006  και  τις  διατάξεις  του
Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  δαπάνη  και  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ύψους  3.000,00€  για  την
αναπαραγωγή  προωθητικού  οπτικοακουστικού  υλικού  (DVD)  Δήμου  Κέας.  Η  εν
λόγω δαπάνη  αφορά  σε  εργασίες  καταχώρησης,  επεξεργασίας  και  μοντάζ  και  θα
βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6434.0002  «Έντυπα  τουριστικής  προβολής»  του
προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 40/2013
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Θέμα 10ο:  Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων  και προτάσεων ανάληψης
υποχρέωσης  και  διαγραφή  των  σχετικών  δεσμεύσεων  από  τους  αντίστοιχους
κωδικούς αριθμούς των εξόδων  του προϋπολογισμού του Δήμου,  οικονομικού
έτους 2012 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο οποίος
εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις της παρ.1 περ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Σε  περίπτωση  ματαίωσης  της  δαπάνης,  η  ανάληψη  ανατρέπεται,  μετά  από
αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη (παρ. 1β του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010).
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του
οικονομικού  έτους  στο  οποίο  αναφέρεται,  αυτή  ανατρέπεται  μετά  από  σχετική
ανακλητική  απόφαση του  διατάκτη  για  ολική  ή  μερική  διαγραφή του  ποσού που
δεσμεύτηκε.  Με την  έναρξη  κάθε  οικονομικού  έτους  και  πριν  από  την  ανάληψη
οποιαδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ισόποσης  με  το  ανεξόφλητο  μέρος  των  αναλήψεων  πίστωση  που  ανατρέπονται
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος
του  εναπομένοντος  υπολοίπου  μετά  τις  κατά  τα  ανωτέρω  δεσμεύσεις  πιστώσεων
(παρ.5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010).
Σύμφωνα με την αριθ. 30/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής :
“Με  την  καταχώρηση  της  πράξης  ανάληψης  της  υποχρέωσης  στο  Μητρώο
Δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή
της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ.5 Ν. 2362/95, όπως ισχύει και άρθρο 4 παρ.1α
ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα υποχρέωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη,
εκτός  αν  η  ανάληψη  της  υποχρέωσης  ανατραπεί  και  η  δέσμευση  της  πίστωσης
διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμοδίου  κατά  περίπτωση  οργάνου  διάθεσης  της  πίστωσης  (δημάρχου,  οικ.
επιτροπής, δημ .συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ.1β και 5 ΠΔ
113/2010):
α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
β. Όταν η ανάληψη υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ. έτος
στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για
δαπάνη  που  δεν  έχει  πληρωθεί  μέχρι  τη  λήξη  του  έτους,  με  συνέπεια  η  σχετική
υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που
αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες
αποφάσεις  κατά  την  έναρξη  του  οικ.  έτους,  έτσι  ώστε  νέες  υποχρεώσεις  να
αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (αρθ. 4 παρ.
5 ΠΔ 113/2010)”.
Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006):
«Πιστώσεις  που  είναι  γραμμένες  στους  οικείους  κωδικούς  αριθμούς  του
προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:
   α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές  εκδηλώσεις,  συνέδρια  και  συναντήσεις  που  οργανώνει  ο  Δήμος  ή  η
Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την
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προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
   β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η
Κοινότητα.
   γ)  Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  φιλοξενία  αντιπροσωπειών  ή
φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με  οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς
και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων.
   δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
   ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της
Κοινότητας.».
Σύμφωνα με την αριθ. 2/91118/0026/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,
απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης, όταν αυτή επιστρέφεται στο
διατάκτη,  κατά την παρ.  2  του αρθ.  4  του  ΠΔ 113/2010,  για  λόγους  έλλειψης  ή
ανεπαρκούς  της  πίστωσης  ή  μη  νομιμότητας  της  δαπάνης.  Επειδή  όμως  στους
Δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της
υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικ. υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται
στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή.
Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της
δεσμευθείσας  πίστωσης,  χωρίς  να  έχει  μεσολαβήσει  ματαίωση  της  δαπάνης  ή
ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα
ανατρέπονται  λογιστικά,  χωρίς  να  απαιτείται  δηλαδή  σχετική  απόφαση,  και
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό
αριθμό (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).
Με  βάση  το  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  2/96117/0026/20-12-2011   έγγραφο  του  Υπ.
Οικονομικών :
1. Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη
υποχρέωσης  που  ανατρέπεται  είτε  συγκεντρωτικά  ανά  Κωδικό  Αριθμό  Εξόδου
(ΚΑΕ) για το συνολικό αριθμό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον
εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη,  δηλ. του Δημάρχου,
της Οικ. Επιτροπής ή του Δημ. Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης,
να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά
ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2012, θεωρείται ότι
η  ανάληψη  υποχρέωσης  έχει  ανατραπεί  στις  31/12/2012  και  φυσικά  όλες  οι
απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή.
2. Με αρνητικές  εγγραφές  (αντιλογισμός)  τόσο το  Μητρώο Δεσμεύσεων  του
Φορέα,  όσο και  στο Βιβλίο  Εγκρίσεων και  Εντολών Πληρωμής,  διαγράφονται  τα
αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές
εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης.
3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην
εγκύκλιο  Υπ.  Οικονομικών  2/96117/0026/20-12-2011  τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι,  οι
δαπάνες  που  πραγματοποιήθηκαν  εντός  του  τρέχοντος  έτους,  αλλά  δεν  κατέστη
δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικ.  έτος
μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2012. Για τον έλεγχο
συνδρομής  της  ανωτέρω  προϋπόθεσης,  θα  πρέπει  στα  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη
νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2013, αν επισυνάπτεται και η απόφαση της
αντίστοιχης ανατροπής του 2012.
Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και  έγκρισης  των δαπανών ανήκει  κατά
κανόνα στην οικονομική επιτροπή (αρθ.72 παρ.1 περιπτ. δ’ Ν.3852/2010) και κατ’
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εξαίρεση  στο  δημ.  συμβούλιο  και  στο  δήμαρχο  (αρθ.158  παρ.3  και  4  του
Ν.3463/2006).
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  εισηγούμαστε  την  ανατροπή  των  αποφάσεων  ανάληψης
υποχρέωσης  –  δέσμευσης  πίστωσης  με  ημερομηνία  31/12/2012,  για  τις  οποίες  η
δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει
εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ. έτος 2012.
Αναλυτικά,  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  ανατρέψει  τις  κάτωθι  αναλήψεις
υποχρεώσεων:

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις της παρ.1 περ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, την αριθ. 30/2011 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΑΗΔ, το άρθρο 4 παρ.1β και 5 ΠΔ 113/2010, το άρθρο 158 παρ. 3 του
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  ανατροπή  των  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  –  δέσμευσης
πίστωσης, με ημερομηνία  31/12/2012, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για
οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν
μέρει μέσα στο οικ. έτος 2012 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα
ανατροπών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 41/2013
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Θέμα  11ο:  Καθορισμός  τελών  ύδρευσης  και  τροποποίηση  του  Κανονισμού
ύδρευσης του Δήμου Κέας για την περιοχή Κάτω Μεριά

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με την υπ’ αρίθμ
32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού λήφθησαν υπόψη: 

1. Η  ανάγκη  καθορισμού  των   τελών  ύδρευσης  στην  περιοχή  Κάτω  Μεριά
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας μετά την υδροδότησης της περιοχής από την
γεώτρηση Γιαλούρη.

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

3. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.
4. 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 τελών ύδρευσης της περιοχής Κάτω Μεριά, ως εξής:

 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
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.
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 €

1.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
κτηνοτροφία.
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         8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€
 
2. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Καθορισμός τέλους 70€ για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής.  
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3. 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%).

4.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τροποποιεί τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου λόγω ιδιαιτερότητας της περιοχής
επιτρέποντας σε μόνιμους κατοίκους των περιοχών Κάτω Μεριά, Άγιος Δημήτριος,
Σταυρουδάκι και Χαβουνά να έχουν την δυνατότητα υποβολής αίτησης για παροχή
υδρομετρητή  σε  χώρο έμπροσθεν  του  Γεωργικού  Συνεταιρισμού  για  λήψη νερού,
βάσει του επαγγελματικού τιμολογίου για το πότισμα των ζώων τους. Οι σχετικές
αιτήσεις θα ικανοποιούνται βάσει των δυνατοτήτων που έχει το δίκτυο, ενώ η ευθύνη
για  τη  διασφάλιση των  παροχών  ανήκει  αποκλειστικά  στους  ιδιοκτήτες  της  κάθε
παροχής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’ αρίθμ  32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ανάγκη καθορισμού
των  τελών ύδρευσης στην περιοχή Κάτω Μεριά Δημοτικής  Κοινότητας Ιουλίδας
μετά την υδροδότησης της περιοχής από την γεώτρηση Γιαλούρη, τις διατάξεις του
Β.Δ 24-9/20-10-58, του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του Ν.2130/93, τις διατάξεις
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06 και το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν.
3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης, ψηφίζει «ΚΑΤΑ»)

1. Εγκρίνει τον καθορισμό των τελών ύδρευσης της περιοχής Κάτω Μεριά, ως
εξής:

 ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) τη δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300€ με δυνατότητα καταβολής έως 10
δόσεων και με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο
σύνδεσης,  το κολάρο του κεντρικού  αγωγού,  τον  αντεπίστροφο διακόπτη και  τον
μετρητή.
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 €

1.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
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β)Επαγγελματική χρήση, 
γ)  Επαγγελματική  χρήση  για  την  κτηνοτροφία  από  παροχές  στην  περιοχή
Συνεταιρισμού
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         8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00 €
Γ.  Επαγγελματική  χρήση  για  την  κτηνοτροφία  από  παροχές  στην  περιοχή
Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.  2,00€
      201 κυβ. και άνω 5,00€
  2. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Καθορισμός τέλους 70€ για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής.  

3. 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%) και 

2. Τροποποιεί  τον  κανονισμό  ύδρευσης  του  Δήμου  λόγω  ιδιαιτερότητας  της
περιοχής  επιτρέποντας  σε  μόνιμους  κατοίκους  της  περιοχής  Κάτω  Μεριά,
Άγιος  Δημήτριος,  Σταυρουδάκι  και  Χαβουνά  να  έχουν  την  δυνατότητα
υποβολής  αίτησης  για  παροχή  υδρομετρητή  σε  χώρο  έμπροσθεν  του
Γεωργικού  Συνεταιρισμού  για  λήψη  νερού,  βάσει  του  επαγγελματικού
τιμολογίου  για  το  πότισμα  των  ζώων  τους.  Οι  σχετικές  αιτήσεις  θα
ικανοποιούνται βάσει των δυνατοτήτων που έχει το δίκτυο ενώ, η ευθύνη για
τη διασφάλιση των παροχών ανήκει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες της κάθε
παροχής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 42/2013
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Θέμα 12ο: Προκήρυξη θέσεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες
διάρκειας δύο (2) μηνών 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 12ο

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  Υπάρχει  επιτακτική  ανάγκη,  για  την
προστασία  της  δημόσιας  υγείας  στο  νησί,  η  πρόσληψη  προσωπικού  για  την
καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, λόγω της μη ολοκλήρωσης της
διαδικασίας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας, όπως αυτό είχε
αποφασισθεί με την υπ’ αριθμ. 27/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το μόνιμο  προσωπικό που σήμερα υπηρετεί στην εν λόγω υπηρεσία είναι
ένας οδηγός και ένας εργάτης.
Το μέγεθος του νησιού, οι διάσπαρτοι οικισμοί και η ανακύκλωση των απορριμμάτων
που ο Δήμος έχει οργανώσει και λειτουργεί, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με το
υπάρχων προσωπικό.

Η  προφανής  αδυναμία  λειτουργίας  του  συστήματος  καθαριότητας  και
αποκομιδής εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία και την εικόνα του
νησιού, δεν είναι δυνατόν να παραμένουν τα απορρίμματα στους δρόμους λόγω του
ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να εκτελέσει αυτήν την υπηρεσία.

Όπως προαναφέρθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει με την υπ’ αριθμ.
27/2013 απόφασή του, την πρόσληψη ενός (1) οδηγού απορριμματοφόρου, ενός (1)
εργάτη ύδρευσης, ενός (1) εργάτη πρασίνου και τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας
για σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου οκτώ (8)  μηνών.  Η απόφαση αυτή έχει
υποβληθεί  για  έγκριση  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  και  θα  ακολουθήσει  η
έγκρισή της από την ΠΥΣ,  ενώ θα καθυστερήσει περαιτέρω η έγκρισή της από τον
ΑΣΕΠ.

Μέχρι  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  πρόσληψης  του  εκτάκτου
προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας, είναι επιτακτική ανάγκη για την δημόσια υγεία να
προσλάβουμε  ένα  (1)  εργάτη  καθαριότητας  και  έναν  (1)  εργάτη  ύδρευσης  με
σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, διαδικασία η οποία δεν απαιτεί έγκριση,
από την ΠΥΣ και του ΑΣΕΠ. Βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, υπάρχει και η
σχετική  πίστωση  στον  οικείο  προϋπολογισμό  του  έτους  2013  (ΚΑ  20.6041),
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 665/20.02.2013 βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κέας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ 16     Εργάτης υπηρεσίας καθαριότητας  1
ΥΕ 16     Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης 1

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την  υπ’  αριθμ. 665/20.02.2013  βεβαίωση  της  οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου
Κέας, το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την προκήρυξη των κάτωθι θέσεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές
ανάγκες διάρκειας δύο (2) μηνών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ 16     Εργάτης υπηρεσίας καθαριότητας  1
ΥΕ 16     Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης 1

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 43/2013
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Θέμα 13ο: Σύμφωνη γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία Τομέων
Γεωπονίας,  Περιβάλλοντος  και  Τροφίμων,  καθώς  και  Τουριστικών
Επαγγελμάτων στο ΕΠΑ.Λ. Κέας

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 13ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  τις  αποφάσεις  4/2011  και  4/2013  της
Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας  Κέας,  καθώς  και  της  απόφασης  32/2012  του
Δημοτικού  μας  Συμβουλίου,  εκφραζόταν  η  αναγκαιότητα,  αλλά  και  η  σύμφωνη
γνώμη  του  Δήμου  μας  για  τη  δημιουργία  Τομέα  Γεωπονίας,  Περιβάλλοντος  και
Τροφίμων, καθώς και Τομέα Τουριστικών Επαγγελμάτων στο ΕΠΑ.Λ. Κέας.

Σημειώνεται ότι, πέραν των ανωτέρω αποφάσεων, έχει διαβιβαστεί αρμοδίως
και  σχετική βεβαίωση για ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους  2013 του
Δήμου, ως τακτική επιχορήγηση προς την Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπαίδευσης, κωδικός από
τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία των ανωτέρω Τομέων.  

Μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του  Υπουργείου Παιδείας,  Διά
Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να
επικαιροποιήσει  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  για  τη  δημιουργία  Τομέα  Γεωπονίας,
Περιβάλλοντος  και  Τροφίμων,  καθώς  και  Τομέα  Τουριστικών  Επαγγελμάτων  στο
ΕΠΑ.Λ. Κέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
με τις αποφάσεις 4/2011 και 4/2013 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας, καθώς
και την απόφαση 32/2012 του Δημοτικού μας Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιεί τη σύμφωνη γνώμη του για τη δημιουργία Τομέα Γεωπονίας,
Περιβάλλοντος  και  Τροφίμων,  καθώς  και  Τομέα  Τουριστικών  Επαγγελμάτων  στο
ΕΠΑ.Λ. Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 44/2013
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Θέμα 14ο:  Χορήγηση προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ,  της  ΚΟΡΑΣΙΔΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  στη  θέση  Κορησσία
Κέας.

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 14ο θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  του  ΚΔΚ  (Ν.
3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από
τη  χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος,  χορηγείται  προέγκριση ίδρυσης,  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. 
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).
Στην  εγκύκλιο  51/66174/29.11.2006  ΥΠΕΣΔΔΑ  επισημαίνεται  ότι  στα  θέματα
αισθητικής,  φυσιογνωμίας  και  εν  γένει  λειτουργιών  της  πόλης  εξετάζεται,  για
κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον
σχολείου,  εκκλησίας,  νοσοκομείου  κλπ.  Επίσης,  κατά  τον  προέλεγχο  εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο
συγκεκριμένου  καταστήματος,  ενώ  η  σχετική  απόφαση  λαμβάνεται  μέσα  σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
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.
Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει,  του ιδιοκτήτη του χώρου, στον
οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο
Κανονισμός  της  Πολυκατοικίας  ή  εν  ελλείψει,  η  πλειοψηφία  των ιδιοκτητών  των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
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Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’), δεν απαιτείται
η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση  καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: 
α)  Από την κείμενη  νομοθεσία προβλέπεται  ότι  η  άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης
εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), 
β)  πρόκειται  για  δραστηριότητα  που  είναι  συνυφασμένη  με  την  εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και 
γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός
άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις οικείες
διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.
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. 
Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της Κορασίδη Παρασκευής, με την οποία ζητά τη
χορήγηση προέγκρισης  για  την  ίδρυση καταστήματος  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ,  στη  θέση
Κορησσία Κέας. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι
υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του:

• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την  αίτηση  της  Κορασίδη  Παρασκευής  με  την  οποία  ζητά  τη  χορήγηση

προέγκρισης  για  την  ίδρυση  καταστήματος,  μαζί  με  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά 

• Το γεγονός ότι α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν
λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την
προστασία  του  περιβάλλοντος  είτε  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  είτε  από
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί
με την απόσταση του καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην Κορασίδη  Παρασκευή προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη θέση Κορησσία Κέας.

 Η  παρούσα  απόφαση  δεν  συνιστά  άδεια  και  δεν  επιτρέπει  την  έναρξη
λειτουργίας  του  καταστήματος. Ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να  υποβάλλει  όλα  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από
τη  χορήγηση  της  προέγκρισης,  με  δυνατότητα  παράτασης  για  δύο  ακόμη  μήνες
κατόπιν αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 45/2013
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Θέμα 15ο: Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε.
Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών  και  διάθεσης
πίστωσης 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 15ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 του  ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε
η Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας 

2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β)  του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990,
με το οποίο καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την
Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης,

3. Την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Κέας, με την οποία αιτείται επιχορήγηση από το Δήμο, ύψους 30.000,00€ για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών της μονάδων και

4. Την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία
εγκρίνει  και  εισηγείται  θετικά  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την
επιχορήγηση αυτή, καθώς και 

5. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
της  «Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου
Κέας» δε δύναται να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από
το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ
του κόστους λειτουργίας τους, 

εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  έγκριση  κατανομής  και  τη  διάθεση
πίστωσης ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική
Επιτροπή Β’ θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των σχολικών μονάδων της Ε.Σ.Ε. 

Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
άρθρο 5 του  ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 74, τις διατάξεις της παρ. 6, περ.
(α) και (β)  του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέας, την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση της
Δ.Ε.Π.  του  Δήμου Κέας,  καθώς  και  το  γεγονός  ότι  το  κόστος  των  λειτουργικών
αναγκών των σχολικών μονάδων της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  Δήμου  Κέας»  δε  δύναται  να  καλυφθεί,  παρά  μόνο  με  την  τακτική
επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται
κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την κατανομή και τη διάθεση πίστωσης ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α.
00.6739.0002  «Επιχορήγηση  σε  Σχολική  Επιτροπή  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου
Κέας» για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Ε.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 46/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ της ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στη θέση Ιουλίδα Κέας 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα
εκτός  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  του  ΚΔΚ (Ν.
3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από
τη  χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος,  χορηγείται  προέγκριση ίδρυσης,  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. 

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).

Στην  εγκύκλιο  51/66174/29.11.2006  ΥΠΕΣΔΔΑ  επισημαίνεται  ότι  στα
θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για
κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον
σχολείου,  εκκλησίας,  νοσοκομείου  κλπ.  Επίσης,  κατά  τον  προέλεγχο  εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο
συγκεκριμένου  καταστήματος,  ενώ  η  σχετική  απόφαση  λαμβάνεται  μέσα  σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

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.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου,
στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι
ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
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Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’), δεν απαιτείται
η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση  καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: 
α)  Από την κείμενη  νομοθεσία προβλέπεται  ότι  η  άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης
εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), 
β)  πρόκειται  για  δραστηριότητα  που  είναι  συνυφασμένη  με  την  εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και 
γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός
άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις
οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.
Μετά  τη  χορήγηση  της  προέγκρισης  ίδρυσης,  ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιο¬λογητικά
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. 

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της Μορφωνιού Μαρίας του Γεωργίου, με
την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΑΡΤΟΥ  (Επιχείρηση  αρτοποιητικής  νομοθεσίας),  στη  θέση  Ιουλίδα  Κέας.  Στην
αίτηση  επισυνάπτονται  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  ήτοι  υπεύθυνη  δήλωση,
διάγραμμα της περιοχής. Προσκομίστηκε επιπλέον, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
ακινήτου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του:

• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την αίτηση της Μορφωνιού Μαρίας του Γεωργίου, με την οποία ζητά τη χορήγηση

προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
• Το γεγονός ότι α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω

καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία
του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις  γ)  δεν  υπάρχουν  άλλοι  περιορισμοί  σχετικοί  με  την  απόσταση  του
καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(στην ψηφοφορία δεν συμμετέχει ο κ. Δ. Παούρης, ως σύζυγος της

αιτούσας)
Χορηγεί  στην  Μορφωνιού  Μαρία  του  Γεωργίου προέγκριση  ίδρυσης

καταστήματος  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ (Επιχείρηση αρτοποιητικής νομοθεσίας) στη θέση
Ιουλίδα Κέας.

 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας
του  καταστήματος.  Ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να  υποβάλλει  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  για  τη  χορήγηση  της  άδειας  εντός  τριών  μηνών  από  τη  χορήγηση  της
προέγκρισης,  με  δυνατότητα  παράτασης  για  δύο  ακόμη  μήνες  κατόπιν  αίτησής  του.  Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 47/2013
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Θέμα 2ο: Αποδοχή περιβαλλοντικής μελέτης «Ανάδειξη και Προστασία της Ν.
Μακρονήσου Δήμου Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

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

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 493/2010
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  και  την  υπ’  αριθμ  6083/30.12.2010
υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για την
«Ανάδειξη και Προστασία της Ν. Μακρονήσου Δήμου Κέας»  από τον κ. Νικόλαο
Παπαδόπουλο,  Χημικό,  Μηχανικό  -  Περιβαλλοντολόγο  με  υψηλή  ειδίκευση  και
εμπειρία  σε  εκπόνηση  αντίστοιχων  συγκοινωνιακών  μελετών,  έναντι  αμοιβής
6.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ. 7381/499/15.02.2013 από την προϊστάμενη Αρχή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων,  η  θεώρηση της  εν  λόγω μελέτης,  παρακαλώντας  για την έγκριση του
Δήμου Κέας. 

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η εν λόγω περιβαλλοντική μελέτη 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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’  αριθμ.  493/2010  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας,  την  υπ’  αριθμ
6083/30.12.2010 υπογραφείσα σύμβαση και το υπ’ αριθμ. 7381/499/15.02.2013 από
την προϊστάμενη Αρχή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την περιβαλλοντική μελέτη για την «Ανάδειξη και Προστασία της
Ν.  Μακρονήσου  Δήμου  Κέας»  του  κ.  Νικόλαου  Παπαδόπουλου,  Χημικού,
Μηχανικού - Περιβαλλοντολόγου έναντι αμοιβής  6.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 48/2013
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Θέμα  3ο:  Αποδοχή  μελέτης  με  τίτλο  «Τοπογραφική  αποτύπωση  για  τον
καθορισμό τον γραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Καρθαία ν. Κέας»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 3ο

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 116/2012
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας  και  την  υπ’  αριθμ
5302/05.109.2012 υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε η εκπόνηση μελέτης για την
«Τοπογραφική αποτύπωση για τον καθορισμό τον γραμμών αιγιαλού και παραλίας
στην  περιοχή  Καρθαία  Ν.  Κέας»   από  την  κα  Λήδα  Φωτοπούλου,  Αγρονόμο
Τοπογράφο  με  υψηλή  ειδίκευση  και  εμπειρία  σε  εκπόνηση  αντίστοιχων
συγκοινωνιακών μελετών, έναντι αμοιβής  1.800,00€, πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ.  104271/8187/06.02.2013  από  την  προϊστάμενη  Αρχή  Διεύθυνση  Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων, η θεώρηση της εν λόγω μελέτης, παρακαλώντας για την έγκριση
του Δήμου Κέας. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την μελέτη «Τοπογραφική αποτύπωση για τον καθορισμό τον γραμμών
αιγιαλού  και  παραλίας  στην  περιοχή  Καρθαία  Ν.  Κέας»   από  την  κα  Λήδα
Φωτοπούλου Τοπογράφου Μηχανικού,  θεωρεί  ότι  η εν λόγω τοπογραφική μελέτη
είναι σωστή και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου και γίνεται αποδεχτή από
το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  προκειμένου  να  πληρωθεί  ο  μελετητής.  έναντι  αμοιβής
1.800,00€, πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 49/2013
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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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