
6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Μαρτίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 6ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  22η  Μαρτίου 2013

Σήμερα, την 22η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ιστορικού
Δημαρχείου στην πλατεία της Ιουλίδας, ύστερα από την 1077/15.03.2013 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 11 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

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

9. Παούρης Δημήτριος                                           
10. Ζουλός Νικόλαος
11. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

                                                                                (οι οποίοι δεν προσήλθαν,
                                                                                  αν και  προσκλήθηκαν νόμιμα)

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

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.

1



6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/03/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 1077/15.03.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  για  το  2013  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

2. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του  καταστήματος
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ»  ιδιοκτησίας
«ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ  ΜΟΝ  ΕΠΕ»,  στην  θέση  Σπαθί   Κέας  [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραγωγή έντυπου υλικού
τουριστικής  προβολής  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου].

4. Έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  για  την  προμήθεια  καυσίμων  και
λιπαντικών  έτους  2013  και  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

5. Άδεια εκτέλεσης εργασιών τομής οδοστρώματος – πεζοδρομίου έμπροσθεν
οικίας Σταύρου Δήμητρας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

6. Έγκριση  απολογισμού  οικονομικού  έτους  2012  της  Ενιαίας  Σχολικής
Επιτροπής  της  Α/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Κέας  [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

7. Επιχορήγηση ΜΚΟ – ΑΜΚΕ «Κέντρο Μελέτης  & Διάδοσης  Μύθων και
Παραμυθιών» για τη διοργάνωση της 11ης Διεθνούς Γιορτής Παραμυθιών
στην Κέα [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

8. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2013
Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

9. Έγκριση  A’ και  B’ κατανομής ΚΑΠ έτους 2013 στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές
Δήμου Κέας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

10. Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  σε  πολίτες  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

11. Εξέταση  επί  ενστάσεων  πολιτών  για  οφειλές  ύδρευσης  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

12. Έγκριση  κατανομής  πιστώσεων  ΣΑΤΑ  2013  στους  Δήμους  για  έργα  και
επενδυτικές  δραστηριότητες  [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος,  κ.  Στυλιανός
Βασιλάκης]

13. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009,
στο  πλαίσιο  εξόφλησης  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού
Δημοσίου  προς  τους  ΟΤΑ  [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος,  κ.  Στυλιανός
Βασιλάκης]

14. Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  μεταχειρισμένου
ερπιστριοφόρου φορτωτή [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46 παρ.2)
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Μαρτίου 2013

1. Αποδοχή  οριστικής  μελέτης  έργου  «Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου
ύδρευσης  Ιουλίδας  Νήσου  Κέας» [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Αντώνιος
Δεμένεγας] 

2. Χορήγηση  προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) στην Ποδόγυρου Μαρία του Πέτρου, στη
θέση  Μεσολίβαδο  Κέας  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου].

3. Χορήγηση  προέγκρισης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
Επιχείρηση  λιανικής-χονδρικής  διάθεσης  τροφίμων  στην  εταιρεία  με  την
επωνυμία «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΙΚΕ» η οποία εκπροσωπείται από τον Σέρβο
Κωνσταντίνο  του  Νικολάου,  στη  θέση  Μεσολίβαδο  Κέας  [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

Ανάγνωση εγγράφων – Ενημέρωση Δημάρχου
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6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Μαρτίου 2013

Θέμα 1ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ε. Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 1ο 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:
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΑΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.  κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ (ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ) με την επωνυμία «PAPA DOBLE» στην
Κορησσία  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:  3555/12.06.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης:
785/26.02.2013)
Δ. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ως ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «KOKKA CAFE» στο Βουρκάρι Κέας
με αρ. άδειας μουσικής: 5151/27.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 814/28.02.2013)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ με την επωνυμία «ZEUS FABER» στο
Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:  3985/18.07.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης:
977/08.03.2013)

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

• Την α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας
Υγείας από θορύβους Μουσικής» 

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

Κέας
• Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
• Το  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχουν  καταγεγραμμένες  παραβάσεις  στις  ανωτέρω

επιχειρήσεις εντός του έτους 2012, 
• Την εισήγηση της Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

• ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΝΑΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  –  ΜΠΑΡ  (ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ)  με  την  επωνυμία  «PAPA
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6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Μαρτίου 2013

DOBLE» στην Κορησσία Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 3555/12.06.2012 (αρ.
πρωτ. αίτησης: 785/26.02.2013)

• Δ. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «KOKKA CAFE» στο
Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 5151/27.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης:
814/28.02.2013)

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ με την επωνυμία «ZEUS
FABER» στο Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 3985/18.07.2012 (αρ.
πρωτ. αίτησης: 977/08.03.2013)

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 50/2013
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Θέμα  2ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του
καταστήματος  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ»  ιδιοκτησίας
«ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», στην θέση Σπαθί  Κέα

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το στην Αντιδήμαρχο, κα Ε. Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  με την αριθ.
414/31-1-2013 αίτηση της  εταιρείας  «ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» μαζί  με τα
σχετικά  δικαιολογητικά,  ζητείται  η  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με
στερεοφωνικό  συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με αριθ. άδειας 278/23-1-2013 (Δήμου Κέας), που
βρίσκεται στο Σπαθί 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  δεν  έχουν  καταγραφεί  παραβάσεις  που
σχετίζονται  με την χρήση μουσικής για το εν λόγω .
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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: 

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

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

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

2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
• τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012
• την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  414/31-1-2013  αίτηση  της  εταιρείας

«ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια
λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά ιδιοκτησίας της 

• Την  από  142/12459/25-2-2013  σύμφωνη  γνώμη  του  Γραφείου  Δημόσιας
Υγιεινής  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κέας-
Κύθνου, περί χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

• Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με  στερεοφωνικό  συγκρότημα
χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ
ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» με αριθ. άδειας 278/23-
1-2013  (Δήμου  Κέας),  που  βρίσκεται  στο  Σπαθί  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.

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
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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: 51/2013
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Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραγωγή έντυπου
υλικού τουριστικής προβολής

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το στην Αντιδήμαρχο, κα Ε. Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  Στο  πλαίσιο  της
τουριστικής  προβολής  του  τόπου  μας,  προτιθέμεθα  να  τυπώσουμε  ενημερωτικές
κάρτες του Δήμου μας με στοιχεία όπως η ιστοσελίδα www.kea.gr. Για το λόγο αυτό,
και μετά από σχετική έρευνα αγοράς, το κόστος περίπου 1.500 καρτών, έγχρωμων
και πλαστικοποιημένων,  αναμένεται  να ανέλθει  περίπου στα 350,00€ (συμπ. ΦΠΑ
23%),  δαπάνη  η  οποία  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6434.0002  «Έντυπα  τουριστικής
προβολής» του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας.   
Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  για  την  έγκριση  της  εν  λόγω
δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την  εισήγηση  της  Αντιδημάρχου  και  την  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη δαπάνη παραγωγής έντυπου  υλικού  τουριστικής  προβολής του
Δήμου,  ύψους  350,00€ συμπ.  ΦΠΑ και  διαθέτει  τη σχετική  πίστωση.  Η εν  λόγω
δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6434.0002  «Έντυπα  τουριστικής  προβολής»  του
προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 52/2013
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Θέμα 4ο: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών έτους 2013 και απευθείας ανάθεση προμήθειας

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

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  54/2013
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

«Στις  20/02/2013  και  στις  27/02/2013 διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
ΚΕΑΣ,  όπως  αναφέρεται  στην  αρ.  2/2013  απόφαση  της  Ο.Ε.  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης την διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης καυσίμου την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Νοτίου Αιγαίου κατά
την ημέρα παράδοσης του είδους σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 42 του ΕΚΠΟΤΑ για την
αμόλυβδη βενζίνη,  πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. 

Ως αναφορά τα λιπαντικά η οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρει τιμή σε
ευρώ ανά δοχείο.

Κατά  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού  δεν  προσήλθε  κανείς  να  καταθέσει
προσφορά και ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος.

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνέταξε  και
υπέβαλε τα υπ΄αριθμ. 678/20.02.13 & 805/27.02.13 Πρακτικά διεξαγωγής πρόχειρου
διαγωνισμού εκτέλεσης “Προμήθειας  καυσίμων του Δήμου Κέας έτους  2013” που
απέβη άγονος.

Κατόπιν  τούτου  εισηγούμαστε  την  απ’  ευθείας  ανάθεση  για  την  προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο με την διαδικασία
της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

Επίσης εφόσον το θέμα παραπέμπεται στο Δ.Σ. για την απευθείας ανάθεση της
προμήθειας η δαπάνη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης σε εφημερίδες θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου ΚΕΑΣ.

 Η δημοσίευση έγινε στις εφημερίδες :
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ – αριθμός φύλλου 3573/11-02-2013
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – αριθμός φύλλου 306/14-02-2013»
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα με την ανωτέρω απόφασή της:
Α.  Ενέκρινε  τα  πρακτικά  της  επιτροπής  για  τη  διενέργεια  διαγωνισμού

προμήθειας  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  το  Δήμο  ΚΕΑΣ έτους  2013  και  ως  εκ
τούτου  κήρυξε  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό  ως  άγονο,  λόγω  μη  προσέλευσης
ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών και

Β.  Παραπέμπει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προκειμένου  να  λάβει
σχετική  απόφαση,  για  την  απευθείας  ανάθεση  της  παραπάνω  προμήθειας  με  τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Στη  συνέχεια  με  την  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την  προμήθεια
καυσίμων & λιπαντικών υπέβαλαν προσφορά οι εταιρείες:

• «ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  (αρ.  πρωτ.:  1116/19.03.2013)
και η

• «ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (αρ. πρωτ.: 1127/20.03.2013)
όπως αυτές φαίνονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα έγγραφα, προσφορές οι

οποίες  αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και  αξιολόγησης
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του άρθρου 23του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  (Πρακτικό Νο 1 με Α.Π. 1117/19.03.2013), η οποία
και γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών στην
εταιρεία «ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως οικονομικότερης. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ:
• 10.6643: «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό»
• 20.6641.0001:  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  μεταφορικά

μέσα»
• 25.6641.0001:  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση

μεταφορικών μέσων»
• 30.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών»
• 30.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 70.6641.0001:  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση

μεταφορικών μέσων»
• 70.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 70.6644.0002: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες σφαγείου»

του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2013.

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  της
προμήθειας  καυσίμων  και  λιπαντικών  έτους  2013  στην  εταιρεία  ΣΕΡΒΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

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

• Τα υπ’ αριθμ. 678/20.02.13 & 805/27.02.13 Πρακτικά διεξαγωγής πρόχειρου
διαγωνισμού εκτέλεσης “Προμήθειας  καυσίμων του Δήμου Κέας έτους 2013”
που απέβη άγονος 

• Το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ
• Το  με  Α.Π.  1117/19.03.2013  πρακτικό  της  Επιτροπής  αξιολόγησης

προσφορών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κέας για
το έτος 2013 με απευθείας ανάθεση

• Τις  κατατεθειμένες  προσφορές  των  πρατηριούχων  Κέας,  όπως  αυτές
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους
2013 του Δήμου Κέας στην εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η εν
λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ:

• 10.6643: «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό»
• 20.6641.0001:  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  μεταφορικά

μέσα»
• 25.6641.0001:  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση

μεταφορικών μέσων»
• 30.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών»
• 30.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 70.6641.0001:  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση

μεταφορικών μέσων»
• 70.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 70.6644.0002: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες σφαγείου»
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του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 53/2013
Θέμα  5ο:  Άδεια  εκτέλεσης  εργασιών  τομής  οδοστρώματος  –  πεζοδρομίου
έμπροσθεν οικίας Σταύρου Δήμητρας
 

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

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι με  το  υπ’  αριθμ.  50113/23.01.2013
έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας ότι θα
πραγματοποιηθούν  εκσκαφές  επί  επαρχιακών  οδών  στην  Κορησσία,  λόγω
τοποθέτησης  υπόγειου  καλωδίου  χαμηλής  τάσης  για  την  ηλεκτροδότηση  των
καταναλωτών Σταύρου Δήμητρας και Λέπουρα Ευθυμίας. Σύμφωνα με το εν λόγω
έγγραφο, «η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
την  αντίστοιχη  οριζοντιογραφία  που  επισυνάπτεται  και  σύμφωνα  με  τις
τυποποιημένες  κατασκευές  της  ΔΕΗ  U2 Και  U2B».   Η  ΔΕΔΔΗΕ αιτείται  άδεια
εκσκαφής σε βάθος 0,70μ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και αφού
γίνουν  οι  απαραίτητες  δοκιμαστικές  τομές  για  τη  διαπίστωση  ύπαρξης  υπόγειων
δικτύων,  ενώ  δεσμεύεται  ότι  η  τελική  επιφάνεια  θα  επανέλθει  στην  αρχική  της
μορφή, ενώ όπου υπάρχει καλώδιο, αυτό θα τοποθετηθεί σε σωλήνα PVC Φ160.

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των εν λόγω εργασιών,
αλλά σε βάθος τομής 1,10μ και όχι 0,70μ., καθώς από το εν λόγω σημείο διέρχονται
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και ο Δήμος προτίθεται να προβεί και σε νέα έργα
ύδρευσης και αποχέτευσης στις συγκεκριμένες σχέσεις. 

 Καλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει την παραπάνω εργασία.
.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το υπ’
αριθμ. 50113/23.01.2013 έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  εκτέλεση  των  ανωτέρω  εργασιών  έμπροσθεν  της  οικίας  Σταύρου
Δήμητρας σε βάθος τομής 1,10μ. με την υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ για την πλήρη
αποκατάσταση του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου και την επαναφορά τους στην
αρχική μορφή με το πέρας των εργασιών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 54/2013
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Θέμα 6ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ.
12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε
σχολικής  επιτροπής,  με  βάση  το  βιβλίο  εσόδων  –  εξόδων  και  τον  απολογιστικό
πίνακα, προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων τη οικονομικής διαχειρίσεως του έτους
που έληξε και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, μαζί με όλα
τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς έλεγχο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Βάσει, λοιπόν, του υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1092/19.03.2013 εγγράφου της Ενιαίας
Σχολικής  Επιτροπής  της  Α/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Κέας,  ο  οικονομικός
απολογισμός του έτους 2012 της εν λόγω Επιτροπής, έχει συνοπτικά ως εξής:

Ως εκ τούτου, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον οικονομικό
απολογισμό  του  έτους  2012  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  της  Α/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991)
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1092/19.03.2013 εγγράφου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας,
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3.  Όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  και  αποδεικτικά  που  προσκόμισε  η  Πρόεδρος  της
ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής
4. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον  απολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2012  της  Ενιαίας  Σχολικής
Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2013
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Θέμα 7ο: Επιχορήγηση ΜΚΟ – ΑΜΚΕ «Κέντρο Μελέτης & Διάδοσης Μύθων
και Παραμυθιών» και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της 11ης Διεθνούς
Γιορτής Παραμυθιών στην Κέα

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη  το  7ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  την
απόφαση  120/2011  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  την  δέσμευσή  του,  στην
παράγραφο  ε’,  για  έγκαιρη  και  στενότερη  συνεργασία  του  Δήμου  με  το  Κέντρο
Μελέτης  και  Διάδοσης  Μύθων  και  Παραμυθιών  “Γιορτή  Παραμυθιών”  –τρεις
τουλάχιστον  μήνες  πριν  τη  διοργάνωση-,  προκειμένου  να  αξιοποιείται  τουριστικά
προς  όφελος  του  νησιού,  το  Κέντρο  μας  υπέβαλε  (με  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.
79/14.03.2013 έγγραφό του)  σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της 11ης Διεθνούς
Γιορτής Παραμυθιών, η οποία προτείνεται να πραγματοποιηθεί από τις 20 έως και τις
28 Ιουλίου 2013 στην Κέα.  

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται τα εξής: «Όπως γνωρίζετε πρόκειται για
ένα θεσμό με διεθνή φήμη, που προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική
πολιτιστική  παράδοση,  τονίζοντας  τη  διαχρονικότητα  και  την  πολυσημία  τους.
Παράλληλα,  αποτελεί  ένα  χώρο  συνάντησης  πολιτισμών  και  διαπολιτισμικής
ανταλλαγής, μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών ειδών τέχνης, που συνομιλούν
και εκφράζονται με θεματικό άξονα το παραμύθι. 

Η φετινή Γιορτή Παραμυθιών θα έχει, ως θεματική τη «Σοφία του κόσμου».
Φέτος, πρόθεση μας είναι το πρώτο σαββατοκύριακο της Γιορτής 20 και 21 Ιουλίου
να αφιερωθεί στο βιβλίο και τη γραπτή λογοτεχνία, με τη διοργάνωση ομιλιών και
εκδηλώσεων παρουσίασης βιβλίω,ν με την εμπλοκή και των τοπικών βιβλιοπωλείων.
Από την Πέμπτη 25 έως  και  την  Κυριακή 28 Ιουλίου  αφηγητές  παραμυθιών  και
μουσικοί θα απλωθούν πάλι απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού για να μεταφέρουν ιστορίες
από τη Λαϊκή προφορική παράδοση. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν και εκπαιδευτικά
εργαστήρια για παιδιά αλλά και για μεγάλους.  

Η Γιορτή, ως αειφόρος δράση, μακροβιότερη και μοναδική στο είδος της στην
Ελλάδα,  με  διεθνή  πλέον  φήμη,  αναγνώριση  από  τα  ΜΜΕ,  έχει  καταφέρει  να
συμβάλει  σημαντικά  στην πολιτιστική  αλλά και  οικονομική ανάπτυξη του νησιού
μας. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να στηριχθεί με όλες τις δυνάμεις μας,
ειδικά αυτή την περίοδο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε από το Δημοτικό συμβούλιο :

α)  Να  εγκρίνει  την  πίστωση  που  έχει  ήδη  εγγράψει  στον  ΚΑ  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, ποσού 4.500,00€ ως επιχορήγηση του «Κέντρου
Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών “Γιορτή Παραμυθιών”» προκειμένου
να υλοποιήσει την 11η Γιορτή Παραμυθιών κατά την περίοδο 20 με 28 Ιουλίου 2011 

β) Να δώσει την αιγίδα του στις εκδηλώσεις, 
γ)  Να παρέχει  τις  απαιτούμενες  φιλοξενίες  στο  δημοτικό  ξενώνα  «Η Τζιά

μας» 
προκειμένου να διαμείνουν οι συντελεστές των εκδηλώσεων. 
δ) Να παρέχει την χρήση του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» και

δημοτικών  χώρων  για  τις  ανάγκες  που  προκύπτουν  από  το  πρόγραμμα  της  11ης
Γιορτής Παραμυθιών. 
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Με την έγκριση της  Γιορτής  Παραμυθιών  θα  θέλαμε,  επίσης,  να  θέσουμε
υπόψη σας μία ακόμα πρόταση, η οποία είναι προσφορά του «Κέντρου Μελέτης και
Διάδοσης  Μύθων  και  Παραμυθιών»  στους  μαθητές  της  Κέας  και  αφορά  σε  6
εκπαιδευτικά προγράμματα προς υλοποίηση στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κέας.

Με στόχο τη γνωριμία των μαθητών της Κέας με την προφορική λογοτεχνία,
την  πολιτισμική  εκπαίδευση,  την  καλλιέργεια  ηθικών  αξιών,  την  ανάπτυξη  της
φαντασίας  και  της  έκφρασης,  αλλά  και  την  αισθητική  απόλαυση,   επιστήμονες,
αφηγητές και καλλιτέχνες, μέλη και συνεργάτες της ομάδας “Μύθος” και της Γιορτής
Παραμυθιών, σχεδίασαν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία και σας προτείνουμε
να  υλοποιήσουμε  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση  του  Δήμου  ή  των  μαθητών  στα
σχολεία της Κέας.

Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  προτείνουμε  να  υλοποιηθούν  εντός  της
σχολικής χρονιάς του 2013 και είναι τα ακόλουθα: 

Α) «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ή Βιολογία σαν Παραμύθι: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ
DNA» υλοποιείται από την βιολόγο, αφηγήτρια Ναυσικά Καψαλά.

Υλοποίηση: Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για το Γυμνάσιο-Λύκειο Κέας
Β)  «Η   ΦΥΣΙΚΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΘΑΥΜΑ  ΤΟΥ   ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ»  Μια

περιπέτεια  στα μονοπάτια της  Ατομικής  Φυσικής, υλοποιείται  από την φυσικό,
αφηγήτρια Αννα Σταματούκου.  Υλοποίηση: Ένα  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις
τρεις  τελευταίες  τάξεις  του  Δημοτικού  της  Κορησσίας  και  ένα   εκπαιδευτικό
πρόγραμμα  για  τις  τρεις  τελευταίες  τάξεις  του  Δημοτικού  της  Ιουλίδας  με  την
συμμετοχή των μαθητών του σχολείου της Κάτω Μεριάς.

Γ)  «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  Εργαστήριο
ευαισθητοποίησης  στην  διαφορετικότητα  υλοποιείται  από  τον  ηθοποιό  Γιώργο
Ευγενικό και από την κοινωνιολόγο Μαρία Βλαχάκη.

Υλοποίηση: Ένα  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις τρεις πρώτες τάξεις  του
Δημοτικού της Κορησσίας και ένα  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις  τρεις πρώτες
τάξεις του Δημοτικού της Ιουλίδας με την συμμετοχή των μαθητών του σχολείου της
Κάτω Μεριάς.».

Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Εμμανουήλ Δεμένεγας προτείνει την επιχορήγηση
της εν λόγω εκδήλωσης με το ποσό των 2.000,00€ και τη διάθεση του υπόλοιπου
ποσού των 2.500,00€ σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
αίτημα  του  Κέντρου  Μελέτης  και  Διάδοσης  Μύθων  και  Παραμυθιών  “Γιορτή
Παραμυθιών”, το ανωτέρω πρόγραμμα εκδηλώσεων για την 11η Γιορτή Παραμυθιών
και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Εμμανουήλ Δεμένεγας  ψηφίζει  κατά του ποσού

επιχορήγησης)

α)  Να  εγκρίνει  τη  διάθεση  πίστωσης  που  έχει  ήδη  εγγράψει  στον  ΚΑ  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, ποσού 4.500,00€ ως επιχορήγηση του «Κέντρου
Μελέτης  και  Διάδοσης  Μύθων  και  Παραμυθιών  “Γιορτή  Παραμυθιών”»,
προκειμένου να υλοποιήσει την 11η Γιορτή Παραμυθιών κατά την περίοδο 20 με 28
Ιουλίου 2011 
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β) Να δώσει την αιγίδα του στις εκδηλώσεις, 
γ)  Να  παρέχει  τις  απαιτούμενες  φιλοξενίες  στο  δημοτικό  ξενώνα  «Η  Τζιά  μας»,
προκειμένου να διαμείνουν οι συντελεστές των εκδηλώσεων. 
δ)  Να  παρέχει  τη  χρήση  του  Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  και
δημοτικών  χώρων για  τις  ανάγκες,  που  προκύπτουν  από το  πρόγραμμα  της  11ης
Γιορτής Παραμυθιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 56/2013
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Θέμα 8ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013
Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος
το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2013
ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 25/1/2013 με την υπ’ αριθμ 26/2013
απόφασης.  Είναι  απαραίτητο  να  αναμορφωθεί,  προκειμένου  να  εντάξουμε  στον
προϋπολογισμό  νέες  δαπάνες  και  να  απεντάξουμε  δαπάνες  που  δεν  θα
πραγματοποιηθούν.  Για  το  λόγο  αυτό,  είναι  απαραίτητη  η  αναμόρφωσή  του,
προκειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.

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

Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Μείωση ΚΑ 00.6056.0001 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 75%)» 
ποσό 17.489,18 €

2. Μείωση ΚΑ 00.6056.0002 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (ποσοστό 25%)» 
ποσό 5.829,72 €

3. Μείωση ΚΑ 00.6722 «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 
άμαχου πληθυσμού» ποσό 723,97 €

4. Μείωση ΚΑ 00.6723 «Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 
3033/54» ποσό 3.619,82 €

5. Μείωση ΚΑ 20.6279.0011 «Καθαρισμός οικισμού Ιουλίδας» ποσό 3.000,00 €
6. Μείωση ΚΑ 20.7413.0007 «Οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου

Κέας» ποσό 2.000,00 €
7. Μείωση ΚΑ 30.6262.0002 «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας (συνεχιζόμενο

2012) ποσό 8.469,43 €
8. Μείωση ΚΑ 80.8242.0002 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» ποσό 500,00 €

Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:

1. Μείωση ΚΑ 1327.0001 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις του άρθρου 27 
Ν. 3756/09» ποσό 6.229,45 €

2. Μείωση ΚΑ 4142.0002 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» ποσό 500,00 €
3. Μείωση ΚΑ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για

την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 1.019.402,42 €

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

1. Ενίσχυση ΚΑ 0611.0001 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (τακτική 
επιχορήγηση) ποσό 71.237,11 €

2. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0024 «Χαρτόσημο 2,4% επί της κράτησης υπέρ 
ΓΕΩΤΕΕ» ποσό 50,00 €

3.  Ενίσχυση ΚΑ 4131.0009 «Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 1%» ποσό 500,00 €
4. Ενίσχυση ΚΑ 4142.0003 «Κρατήσεις δημοσιεύσεων αναδόχων» ποσό 

1.000,00€
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5. Ενίσχυση ΚΑ 4214.0003 «Επιστροφή περικοπής 1/3 αντιμισθίας 
Δημάρχου» ποσό 8.450,00 €

6. Ενίσχυση ΚΑ 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 
για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις» ποσό 
1.019.402,42 €

Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι εξής κωδικοί:
1. Ενίσχυση  ΚΑ  00.6116.0001  «Αμοιβές  δικαστικών  επιμελητών»  ποσό

3.000,00 €
2. Ενίσχυση ΚΑ 00.6142.0001 «Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών» ποσό 5.000,00 €
3. Ενίσχυση ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσό 1.730,00 €
4. Ενίσχυση  ΚΑ  10.6261  «Συντήρηση  και  επισκευή  κτιρίων  ακινήτων  του

Δήμου» ποσό 3.000,00 €
5. Ενίσχυση ΚΑ 15.6232 «Μισθώματα κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων»

ποσό 1.550,00 €
6. Ενίσχυση ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» ποσό 3.000,00 €
7. Ενίσχυση ΚΑ 15.6261.0001 «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων»

ποσό 5.730,00 €
8. Ενίσχυση ΚΑ 15.6661.0002 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευές

και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων» ποσό 5.000,00 €
9. Δημιουργία ΚΑ 20.6279.0014 «Καθαρισμός και  ασβέστωμα οικισμών του

Δήμου Κέας» ποσό 13.000,00 €
10. Ενίσχυση ΚΑ 20.7325.0001 «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» ποσό 300,00€
11. Δημιουργία  ΚΑ  20.7413.0012  «Μελέτη  αποκατάστασης  ΧΑΔΑ»  ποσό

8.610,00 €
12. Ενίσχυση  ΚΑ  30.6672  «Ανταλλακτικά  λοιπών  μηχανημάτων»  ποσό

5.000,00€
13. Ενίσχυση ΚΑ 30.7333.0037 «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας (συνεχιζόμενο

2012) ποσό 45.000,00 €
14. Ενίσχυση  ΚΑ  35.6279.0003  «Αποψίλωση  χόρτων  από  το  κεντρικό  οδικό

δίκτυο του Δήμου Κέας» ποσό 8.270,00 €
15. Δημιουργία  ΚΑ 70.6261.0003 «Συντήρηση  και  επισκευή  σφαγείου»  ποσό

6.200,00 €
16. Ενίσχυση ΚΑ 80.8224.0001 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου»

ποσό 50,00 €
17. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8231  «Εισφορές  σε  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  και

ταμεία» ποσό 500,00 €
18. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8242.0003  «Απόδοση  του  20%  των  μισθωμάτων  των

αιγιαλών στην ΚΕΔ» ποσό 4.050,00 €
19. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8251.0003  «Πάγια  προκαταβολή  για  τον  Δήμου»  ποσό

4.000,00 €
20. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8261.0001  «Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων»

ποσό 500,00 €
21. Ενίσχυση ΚΑ 80.8261.0003 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» ποσό 500,00 €

Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο τη ψήφιση των ανωτέρω αναμορφώσεων του
προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του έτους 2013.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Η παράταξη της μειοψηφίας του Δ.Σ., δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι Ευαγγέλου

Ιωάννης, Λέπουρας Στυλιανός & Ζουλός Νικόλαος ψηφίζουν “ΚΑΤΑ”)

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού  και την τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος έτους 2013 του Δήμου Κέας ως εξής: 

Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:
1. Μείωση ΚΑ 00.6056.0001 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 75%)» 

ποσό 17.489,18 €
2. Μείωση ΚΑ 00.6056.0002 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (ποσοστό 25%)» 

ποσό 5.829,72 €
3. Μείωση ΚΑ 00.6722 «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 

άμαχου πληθυσμού» ποσό 723,97 €
4. Μείωση ΚΑ 00.6723 «Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 

3033/54» ποσό 3.619,82 €
5. Μείωση ΚΑ 20.6279.0011 «Καθαρισμός οικισμού Ιουλίδας» ποσό 3.000,00 €
6. Μείωση ΚΑ 20.7413.0007 «Οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου

Κέας» ποσό 2.000,00 €
7. Μείωση ΚΑ 30.6262.0002 «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας (συνεχιζόμενο

2012) ποσό 8.469,43 €
8. Μείωση ΚΑ 80.8242.0002 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» ποσό 500,00 €

Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί:
1. Μείωση ΚΑ 1327.0001 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις του άρθρου 27 

Ν. 3756/09» ποσό 6.229,45 €
2. Μείωση ΚΑ 4142.0002 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» ποσό 500,00 €
3. Μειώση ΚΑ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για

την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 1.019.402,42 €

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

1. Ενίσχυση ΚΑ 0611.0001 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (τακτική 
επιχορήγηση) ποσό 71.237,11 €

2. Ενίσχυση ΚΑ 4124.0024 «Χαρτόσημο 2,4% επί της κράτησης υπέρ 
ΓΕΩΤΕΕ» ποσό 50,00 €

3.  Ενίσχυση ΚΑ 4131.0009 «Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 1%» ποσό 500,00 €
4. Ενίσχυση ΚΑ 4142.0003 «Κρατήσεις δημοσιεύσεων αναδόχων» ποσό 

1.000,00€
5. Ενίσχυση ΚΑ 4214.0003 «Επιστροφή περικοπής 1/3 αντιμισθίας 

Δημάρχου» ποσό 8.450,00 €
6. Ενίσχυση ΚΑ 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις» ποσό 
1.019.402,42 €

Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων αναμορφώνονται οι εξής κωδικοί:
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1. Ενίσχυση  ΚΑ  00.6116.0001  «Αμοιβές  δικαστικών  επιμελητών»  ποσό
3.000,00 €

2. Ενίσχυση ΚΑ 00.6142.0001 «Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών» ποσό 5.000,00 €

3. Ενίσχυση ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ποσό 1.730,00 €

4. Ενίσχυση  ΚΑ  10.6261  «Συντήρηση  και  επισκευή  κτιρίων  ακινήτων  του
Δήμου» ποσό 3.000,00 €

5. Ενίσχυση ΚΑ 15.6232 «Μισθώματα κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων»
ποσό 1.550,00 €

6. Ενίσχυση ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» ποσό 3.000,00 €

7. Ενίσχυση ΚΑ 15.6261.0001 «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων»
ποσό 5.730,00 €

8. Ενίσχυση ΚΑ 15.6661.0002 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευές
και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων» ποσό 5.000,00 €

9. Δημιουργία ΚΑ 20.6279.0014 «Καθαρισμός και  ασβέστωμα οικισμών του
Δήμου Κέας» ποσό 13.000,00 €

10. Ενίσχυση ΚΑ 20.7325.0001 «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» ποσό 300,00€

11. Δημιουργία  ΚΑ  20.7413.0012  «Μελέτη  αποκατάστασης  ΧΑΔΑ»  ποσό
8.610,00 €

12. Ενίσχυση  ΚΑ  30.6672  «Ανταλλακτικά  λοιπών  μηχανημάτων»  ποσό
5.000,00€

13. Ενίσχυση ΚΑ 30.7333.0037 «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας (συνεχιζόμενο
2012) ποσό 45.000,00 €

14. Ενίσχυση  ΚΑ  35.6279.0003  «Αποψίλωση  χόρτων  από  το  κεντρικό  οδικό
δίκτυο του Δήμου Κέας» ποσό 8.270,00 €

15. Δημιουργία  ΚΑ 70.6261.0003 «Συντήρηση  και  επισκευή  σφαγείου»  ποσό
6.200,00 €

16. Ενίσχυση ΚΑ 80.8224.0001 «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου»
ποσό 50,00 €

17. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8231  «Εισφορές  σε  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  και
ταμεία» ποσό 500,00 €

18. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8242.0003  «Απόδοση  του  20%  των  μισθωμάτων  των
αιγιαλών στην ΚΕΔ» ποσό 4.050,00 €

19. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8251.0003  «Πάγια  προκαταβολή  για  τον  Δήμου»  ποσό
4.000,00 €

20. Ενίσχυση  ΚΑ  80.8261.0001  «Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων»
ποσό 500,00 €

21. Ενίσχυση ΚΑ 80.8261.0003 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» ποσό 500,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2013
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Σημείωση γραμματείας: Κατά τη συζήτηση του θέματος προσήλθε ο δημοτικός
σύμβουλος, κ. Μορφωνιός Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει και στην ψηφοφορία. 
Θέμα 9ο: Έγκριση A’ και B’ κατανομής ΚΑΠ έτους 2013 στις Ενιαίες Σχολικές
Επιτροπές Δήμου Κέας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
τους

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Βελισσαροπούλου,  η  οποία
εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

1. Το  άρθρο  267§2  του  Ν.  3852/2010  «Μεταβατικές  διατάξεις  οικονομικής
διαχείρισης Δήμων»,

2. Το  άρθρο  113§6 του  Ν.  1892/1990 «Θέματα  υλικοτεχνικής  υποδομής  της
εκπαίδευσης» και

3. Το υπ’  αριθμ.  9129/07.01.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 249/13
χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣΑΗΔ, κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των
5.365,94€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των  σχολικών  μονάδων  Α’θμιας  και  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2013 και

4.  Το υπ’ αριθμ. 41366/11.03.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 9185/13
χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣΑΗΔ, κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των
5.365,94€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των  σχολικών  μονάδων  Α’θμιας  και  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2013 

Σε  έκαστο  από τα  προαναφερόμενα  ποσά γίνεται  παρακράτηση 0,15% για  το
Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  (Τ.Π.Δ.),  δηλαδή  ποσό  ύψους  8,05€/ποσό.
Επομένως τα καθαρά ποσά ανέρχονται σε 5.357,89€ έκαστο και το συνολικό ποσό
επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται στο ποσό των 10.715,78€.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
1. αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση,
2. να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να

ψηφίσει πίστωση του ποσού των 10.731,88€, (μειωμένου κατά 0,15% για
δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 16,10€) σε βάρος της εγγεγραμμένης
στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2013 με Κ.Α. 00.6711

εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 6.000,00 €
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 4.715,78€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 10.715,78€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
1. Το  άρθρο  267§2  του  Ν.  3852/2010  «Μεταβατικές  διατάξεις  οικονομικής

διαχείρισης Δήμων»,
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2. Το  άρθρο  113§6 του  Ν.  1892/1990 «Θέματα  υλικοτεχνικής  υποδομής  της
εκπαίδευσης» και

3. Το υπ’  αριθμ.  9129/07.01.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 249/13
χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣΑΗΔ, κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των
5.365,94€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των  σχολικών  μονάδων  Α’θμιας  και  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2013 και

4.  Το υπ’ αριθμ. 41366/11.03.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 9185/13
χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣΑΗΔ, κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των
5.365,94€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των  σχολικών  μονάδων  Α’θμιας  και  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2013 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την ανωτέρω επιχορήγηση και
2. Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει

πίστωση του ποσού των 10.731,88€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα
Τ.Π.Δ.,  δηλαδή ποσού 16,10€)  σε βάρος  της  εγγεγραμμένης  στο δημοτικό
προϋπολογισμό του έτους 2013 με Κ.Α. 00.6711

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 6.000,00 €
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 4.715,78€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 10.715,78€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 58/2013
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Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες

Ο Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Κατά τη σύνταξη
καταλόγων τελών ύδρευσης, εσόδων από νεκροταφείο κ.λπ. διαπιστώθηκαν από το
τμήμα  Εσόδων  λανθασμένες  χρεώσεις  των  εν  λόγω  τελών  στις  παρακάτω
περιπτώσεις:

1) Λαζάρου  Αικατερίνη, (κωδικός  οφειλέτη  9769):  να  γίνει  επιστροφή  ποσού
125,00€  λόγω  διπλοεγγραφής.  Κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  Εσόδων  από
Νεκροταφείο Βεβ. Καταλόγου 5479/17-9-2012 με αριθμό βεβαίωσης 22/17-9-2012,
βεβαιώθηκαν στον εν λόγω οφειλέτη, 125,00€ για τις χρονικές περιόδους 2008-2009-
2010-2011-2012,  τα  οποία  και  εξοφλήθηκαν  με  το  υπ΄άριθμ.2649/11-10-2012
διπλότυπο είσπραξης. Επιπλέον όμως βεβαιώθηκε και ο κωδικός οφειλέτη 11407 του
Βεβ. Καταλόγου 5479/17-9-2012 με αριθμό βεβαίωσης 22/17-9-2012, με το ποσό των
25,00€ για το έτος 2012-για έσοδα από νεκροταφείο- το οποίο και εξοφλήθηκε με το
2648/11-10-2012  διπλότυπο  είσπραξης,  και  επίσης  βεβαιώθηκε  επίσης  για  τα  έτη
2008-200-2010-2011,  στον βεβ.  Κατάλογο 7084/31-12-2012 με  αριθμό βεβαίωσης
42/31-12-2012 το οποίο και εξοφλήθηκε με το 167/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης.

2) Μυκονιάτης Πέτρος, (κωδικός οφειλέτη 13212): να γίνει επιστροφή ποσού 51,68,
λόγω  διπλοκατάθεσης.  Κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  Βεβ.
Καταλόγου 6723/4-12-2012 με  αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό
22,57€ για την περίοδο 10/2010-4/2011.Επίσης κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης  Βεβ.  Καταλόγου  6724/4-12-2012  με  αριθμό  βεβαίωσης  34/4-12-2012
βεβαιώθηκε  ποσό 29,11€ για  την  περίοδο 5/2011-10/2011.  Ο  οφειλέτης  κατέθεσε
στην Τράπεζα Πειραιώς την 28/1/2013 ποσό 103,36€ για τις παραπάνω βεβαιωτικές
περιόδους. Έτσι με το υπ’ αρίθμ. 69/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης εξοφλήθηκε η
πραγματική οφειλή ποσού 51,68€.

3) Μουζάκη Άννα, (κωδικός οφειλέτη 11667): να γίνει επιστροφή ποσού 13,92€ λόγω
διπλοκατάθεσης  .Κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  Βεβ.  Καταλόγου
6723/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό 6,96€ για την
περίοδο 10/2010-4/2011.Επίσης κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης Βεβ.
Καταλόγου 6724/4-12-2012 με  αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό
6,96€ για την περίοδο 5/2011-10/2011. Η οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς
την 28/1/2013 ποσό 27,84€ για τις παραπάνω βεβαιωτικές περιόδους. Έτσι με το υπ’
αριθμ. 73/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης εξοφλήθηκε η πραγματική οφειλή ποσού
13,92€.
4)  Τριανταφυλλίδης Θρασύβουλος (κωδικός οφειλέτη 10752): να γίνει επιστροφή
ποσού 26,61€, διότι κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό 26,61 το
οποίο  αφορούσε  χρεώσεις  τελών  ύδρευσης  βεβ.  καταλόγου  6723/4-12-2012  με
αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την περίοδο 10/2010-
4/2011.Επίσης  κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  Βεβ.  Καταλόγου
6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό 13,85€ για την
περίοδο 5/2011-10/2011. Ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς 2 φορές το
ποσό 26,61€ την 30/1/2013, όπου με το υπ’ αριθμ. 84/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης
η οφειλή ποσού 26,61€.
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5)  Περιστέρη  Αναστασία  (κωδικός  οφειλέτη  10600):  να  γίνει  επιστροφή  ποσού
26,61€, διότι κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό των  26,61€ το
οποίο  αφορούσε  χρεώσεις  τελών  ύδρευσης  βεβ.  καταλόγου  6723/4-12-2012  με
αριθμό  βεβαίωσης  33/4-12-2012  όπου  βεβαιώθηκε  ποσό  12,76€  για  την  περίοδο
10/2010-4/2011.Επίσης  κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  Βεβ.
Καταλόγου 6724/4-12-2012 με  αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό
13,85€  για  την  περίοδο  5/2011-10/2011.  Ο  οφειλέτης  κατέθεσε  στην  Τράπεζα
Πειραιώς 2 φορές το ποσό 26,61€ την 31/1/2013, όπου με το υπ’ αριθμ. 80/1-2-2013
διπλότυπο είσπραξης η οφειλή ποσού 26,61€.

6) Καβαλιέρου Ελένη (κωδικός οφειλέτη 10195): να γίνει επιστροφή ποσού 24,72€
διότι  κατέθεσε  στην  Εθνική  Τράπεζα  δύο  φορές  το  ποσό  των   24,72€  το  οποίο
αφορούσε  χρεώσεις  τελών  ύδρευσης  βεβ.  καταλόγου  6723/4-12-2012  με  αριθμό
βεβαίωσης 33/4-12-2012 όπου βεβαιώθηκε ποσό 11,96€ για την περίοδο 10/2010-
4/2011.Επίσης  κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  Βεβ.  Καταλόγου
6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την
περίοδο 5/2011-10/2011. Ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα, 2 φορές το
ποσό 24,72€ την 10/1/2013, όπου με το υπ’ αριθμ. 109/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης
εξοφλήθηκε η οφειλή ποσού 24,72€.

7)  Πολίτης Νικόλαος (κωδικός οφειλέτη 10627): να γίνει επιστροφή ποσού 25,52€
διότι  κατέθεσε  στην  Εθνική  Τράπεζα  δύο  φορές  το  ποσό  των   25,52€  το  οποίο
αφορούσε  χρεώσεις  τελών  ύδρευσης  βεβ.  καταλόγου  6723/4-12-2012  με  αριθμό
βεβαίωσης 33/4-12-2012 όπου βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την περίοδο 10/2010-
4/2011.Επίσης  κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  Βεβ.  Καταλόγου
6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την
περίοδο 5/2011-10/2011. Ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα, 2 φορές το
ποσό 25,52€ την 2/1/2013, όπου με το υπ’ αριθμ. 87/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης
εξοφλήθηκε η οφειλή ποσού 25,52€.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1) Λαζάρου  Αικατερίνη, (κωδικός  οφειλέτη  9769):  να  γίνει  επιστροφή  ποσού
125,00€ λόγω διπλοεγγραφής.
2) Μυκονιάτης Πέτρος, (κωδικός οφειλέτη 13212): να γίνει επιστροφή ποσού 51,68,
λόγω διπλοκατάθεσης
3) Μουζάκη Άννα, (κωδικός οφειλέτη 11667): να γίνει επιστροφή ποσού 13,92€ λόγω
διπλοκατάθεσης 
4)  Τριανταφυλλίδης Θρασύβουλος (κωδικός οφειλέτη 10752): να γίνει επιστροφή
ποσού 26,61€, διότι κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό 
5) Περιστέρη Αναστασία (κωδικός οφειλέτη 10600): να γίνει επιστροφή ποσού 
26,61€, διότι κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό
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6) Καβαλιέρου Ελένη (κωδικός οφειλέτη 10195): να γίνει επιστροφή ποσού 24,72€
διότι κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα δύο φορές το ποσό 
7)  Πολίτης Νικόλαος (κωδικός οφειλέτη 10627): να γίνει επιστροφή ποσού 25,52€
διότι κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα δύο φορές το ποσό 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 59/2013
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Θέμα 11ο: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι πολίτες με
αιτήσεις τους ζητούν τον έλεγχο των χρεώσεών τους, σε τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης,
και για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία, εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά
με τις αιτήσεις αυτές.

Κορασίδης  Γεώργιος  του  Σταύρου  κωδικός  οφειλέτη  12414(αντίκλητος
Πατηνιώτης  Σταύρος):  κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμ.
Πρωτ.5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012, για το χρονικό διάστημα
5ος/2011-10ος/2011  το  υδρόμετρο  με  αριθμό  13346  ιδιοκτησίας  κ.  Κορασίδη
Γεωργίου  του  Σταύρου-ένοικος/αντίκλητος  Πατηνιώτης  Σταύρος,  κατέγραψε  102
κυβικά που αντιστοιχούν σε 121,08€. Ο ανωτέρω λογαριασμός  αφορά  την συνέχεια
των υπ’άριθμ. 3432/25-5-2011 και 2555/3-5-2012 αιτήσεων του οφειλέτη για έλεγχο
του  υδρομετρητή  του,  όπου  όπως  αποδείχθηκε,  ύστερα  από  τον  έλεγχο  που
πραγματοποίησε  η  αρμόδια  υπηρεσία  της  ύδρευσης,  το  υδρόμετρο  ήταν
ελαττωματικό, και για τον λόγο τούτο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 175/2011 απόφαση
του  Δ.Σ  η  νέα   τιμολόγηση  έγινε  με  τον  μικρότερο  συντελεστή  των  τιμολογίων
ύδρευσης. Ζητείται με την υπ’ άριθμ. 296/23-1-2013 αίτησή του η τιμολόγηση για τον
λογαριασμό ύδρευσης βεβ. Καταλόγου 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-
2012  να   υπολογιστεί   κατά  τον  ίδιο  τρόπο  που  υπολογίστηκε  και  για  τον
προηγούμενο λογαριασμό.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  το
αίτημα του πολίτη και την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την  αίτηση  του  οφειλέτη  Κορασίδη Γεώργιου   του  Σταύρου  κωδικός
οφειλέτη  12414  (αντίκλητος  Πατηνιώτης  Σταύρος)  και  ο  υπολογισμός  του
λογαριασμού του  βεβ. Καταλόγου 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012
να  υπολογιστεί  με τον μικρότερο συντελεστή των τιμολογίων ύδρευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 60/2013
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Θέμα 12ο: Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 στους Δήμους για έργα
και επενδυτικές δραστηριότητες

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

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  τις  υπ’  αριθμ.
664/08.01.2013,  5287/08.02.2013 και  9251/08.03.2013 αποφάσεις  του Υπουργείου
Εσωτερικών, εγκρίθηκε η κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 στους ΟΤΑ της χώρας
για  κάλυψη  έργων  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων,  από τις  οποίες  προκύπτει  η
χρηματοδότηση του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των 51.760,00€.

Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και προτείνουμε
την  κατανομή  ΣΑΤΑ 2013,  συνολικού  ποσού 51.760,00€.  για  κάλυψη  έργων  και
επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:

• ΚΑ 70.7311.0003: «Εργασίες ολοκλήρωσης δημοτικών σφαγείων Κέας»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  τις
υπ’  αριθμ.  664/08.01.2013,  5287/08.02.2013  και  9251/08.03.2013  αποφάσεις  του
Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 στο Δήμο Κέας, ποσού 51.760,00€
και την κατανέμει εξ' ολοκλήρου στον ΚΑ 70.7311.0003: «Εργασίες ολοκλήρωσης
δημοτικών σφαγείων Κέας» 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2013
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Θέμα  13ο:  Αποδοχή  και  κατανομή  επιχορήγησης  κατά  το  άρθρο  27  του  Ν.
3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
τις  υπ’  αριθμ.  594/08.01.2013  και  5299/08.02.2013  αποφάσεις  του  Υπουργείου
Εσωτερικών εγκρίθηκε η απόδοση στους Δήμους της χώρας των 2/12 του συνολικού
ποσού της πέμπτης (Ε’) δόσης, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών
του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν 3756/2009
από το οποίο προκύπτει η χρηματοδότηση του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των
22.065,42€, μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,  δηλαδή ποσού 33,10€
(15.697.84€  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και ποσόν 6.334,48€ για επενδύσεις
– έργα). 

Καλούμαστε  να  αποδεχθούμε  τα  ανωτέρω  ποσά  και  εισηγούμαστε  να
κατανείμουμε το συνολικό καθαρό ποσό των 22.032,32€ για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών έτους 2013 του Δήμου μας. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις  υπ’  αριθμ.  594/08.01.2013  και  5299/08.02.2013  αποφάσεις  του  Υπουργείου
Εσωτερικών, το άρθρο 27 του ν 3756/2009  και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται επιχορήγηση κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, ύψους 22.032,32€ και
κατανέμει το ποσό αυτό εξ’ ολοκλήρου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους
2013 του Δήμου μας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 62/2013
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Θέμα  14ο:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  μεταχειρισμένου
ερπιστριοφόρου φορτωτή

Ο Πρόεδρος δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος  το 14ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

1. Τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ
2. Το  άρθρο  21  της  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών

( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. )
3. Την  υπ’  αριθμόν  57/2012  απόφασης  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την

έγκριση  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών,  αξιολόγησης  των
προσφορών και απευθείας ανάθεσης  

4. Την υπ’ αριθμ. 191/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας για τη
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών

5. Τα υπ’ αριθμόν 635/18-02-2013 και 662/19-02-2013 πρακτικά αξιολόγησης
της  αρμόδιας  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  ,  αξιολόγησης  των
προσφορών και απευθείας ανάθεσης  

6. Την υπ’ αριθμ. 30/04.03.2013 απόφαση Δημάρχου Κέας για την κατακύρωση
της προμήθειας

7. Το με Α.Π. 6885/17.12.2012 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των μελών
της εν λόγω επιτροπής για την προμήθεια «Προμήθεια Απορριμματοφόρου
οχήματος  τύπου  πρέσας,  χωρητικότητας  22  κ.μ.  με  μηχανισμό  ανύψωσης
κάδων 120 – 1.100 lt για τις ανάγκες του Δήμου Κέας»

8. Το με Α.Π. 1091/19.03.2013 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των μελών
της  εν  λόγω  επιτροπής  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  ΦΟΡΤΩΤΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ»

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των
μελών  της  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΤΩΤΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ»,  το  κόστος  της  οποίας
ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλαβής- σε 13.530,00€ συμπ/νου
ΦΠΑ  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  το  παραπάνω  όχημα  είναι  εντός  των  τεχνικών
προδιαγραφών που συνοδεύουν τη σύμβαση προμήθειας και δεν παρουσιάζει καμία
απόκλιση.

Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τα  άρθρα  28  και  46  του  ΕΚΠΟΤΑ,  το  άρθρο  21  της  11389/93  απόφασης  του
υπουργού  εσωτερικών  (  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),  την  υπ’  αριθμόν  57/2012  απόφασης  του
δημοτικού  συμβουλίου  για  την  έγκριση  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών,
αξιολόγησης  των  προσφορών  και  απευθείας  ανάθεσης,  την  υπ’  αριθμ.  191/2012
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής
παραλαβής  προμηθειών,  τα  υπ’  αριθμόν  635/18-02-2013  και  662/19-02-2013
πρακτικά  αξιολόγησης  της  αρμόδιας  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  ,
αξιολόγησης των προσφορών και απευθείας ανάθεσης, την υπ’ αριθμ. 30/04.03.2013
απόφαση  Δημάρχου  Κέας  για  την  κατακύρωση  της  προμήθειας,  το  με  Α.Π.
6885/17.12.2012  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  των  μελών  της  εν  λόγω
επιτροπής  για  την  προμήθεια  «Προμήθεια  Απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου
πρέσας, χωρητικότητας 22 κ.μ. με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120 – 1.100 lt για τις
ανάγκες του Δήμου Κέας» και το με Α.Π. 1091/19.03.2013 πρωτόκολλο οριστικής
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παραλαβής  των  μελών  της  εν  λόγω  επιτροπής  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την «Προμήθεια μεταχειρισμένου
ερπιστριοφόρου φορτωτή για τις ανάγκες του Δήμου Κέας».

.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 63/2013
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Θέμα 15ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46
παρ.2)

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 15ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης, προμηθειών
των φορέων του άρθρου 1 του ΕΚΠΟΤΑ, οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειές τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, γίνεται από επιτροπές (άρθρο 46 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ).

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον
τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση (άρθρο 28 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ).

Η  επιτροπή  συγκροτείται,  για  τη  συγκεκριμένη  κάθε  φορά  προμήθεια,  με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της. (βλ.
και Ελ.Συν. Πράξη 339/2010 Τμ.7)

Η  επιτροπή  αποτελείται  από  τρεις  υπαλλήλους  του  δήμου.  Εφόσον
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την
αντίστοιχη ειδικότητα.

Σε  περίπτωση  αιτιολογημένης  αδυναμίας  για  την  συμπλήρωση  ή  και  την
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος μπορεί να ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη
διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατή  η  διάθεση  υπαλλήλου  ή  υπαλλήλων  από  άλλον  Ο.Τ.Α.,  την  επιτροπή
συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου δήμου, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που
υπηρετούν  στο  νομό.  Εάν  ο  Γενικός  Γραμματέας  της  Περιφέρειας  αναφέρει  ότι
αδυνατεί να συμπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα
ελλείποντα  μέρη  ορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργού  των  Εσωτερικών  από
υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. (άρθρο 28 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις  περιπτώσεις  που,  για τη
νόμιμη  συγκρότηση  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών,  υπηρεσιών  ή  έργων,  δεν  προβλέπεται  η  συμμετοχή  μέλους  μετά  από
υπόδειξη  από  το  αρμόδιο  προς  τούτο  όργανο  ούτε  η  συμμετοχή  εκ  της  θέσεως  ή
ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως,
μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω
συλλογικό όργανο.».

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις  περιπτώσεις  που,  για τη
νόμιμη  συγκρότηση  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών,  υπηρεσιών  ή  έργων,  δεν  προβλέπεται  η  συμμετοχή  μέλους  μετά  από
υπόδειξη  από  το  αρμόδιο  προς  τούτο  όργανο  ούτε  η  συμμετοχή  εκ  της  θέσεως  ή
ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως,
μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω
συλλογικό όργανο.».

Η  κλήρωση  διενεργείται  από  την  αρμόδια  για  την  συγκρότηση  του
συλλογικού  οργάνου  υπηρεσία.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.» 
Κατ'  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ'  αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/04.11.2011  Απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (Διενέργεια  της  διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη

32



6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 22ης Μαρτίου 2013

διεξαγωγή  δημόσιων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011
τεύχος Β’), 

Η  Υπηρεσία  Διοικητικών  &  Οικονομικών  Υπηρεσιών  διενήργησε  την
κλήρωση για την  ανάδειξη  των μελών (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής μη εξειδικευμένων προμηθειών του Δήμου
Κέας για το έτος 2013. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται
στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1094/19.03.2013 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη
σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  τη  συγκρότηση  επιτροπής
παραλαβής μη εξειδικευμένων προμηθειών του Δήμου Κέας για το έτος 2013.

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

• άρθρο 46 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ
• άρθρο 28 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ
• το άρθρο 26 του Ν.4024/2011

• την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

• το υπ’ αριθ. πρωτ. 1094/19.03.2013 Πρακτικό Κληρώσεως

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το Πρακτικό κληρώσεως, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
και εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2013 του Δήμου
Κέας ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Βασιλική Πετρή Πρόεδρος
2 Γεωργία Μπουγάδη Μέλος
3 Μαριάννα Μωραΐτη Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Δήμητρα Δεμένεγα Αναπληρώτρια Προέδρου
2 Μαρία Φιλιππούση Αναπληρωματικό μέλος
3 Σωτηρία Μυκωνιάτη Αναπληρωματικό μέλος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 64/2013

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Αποδοχή οριστικής μελέτης έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Ιουλίδας Νήσου Κέας»
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Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα
εκτός  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  σύμφωνα  με  τις  υπ’  αριθμ.
108/2006  απόφαση  προκήρυξης  δημόσιου  διαγωνισμού  και  60/2007  απόφαση
ανάθεσης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας,  καθώς  και  την  υπ’  αριθμ
2652/30.05.2007  υπογραφείσα  σύμβαση,  αποφασίστηκε  η  εκπόνηση  οριστικής
μελέτης για τη «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Νήσου Κέας»
από  το  μελετητικό  γραφείο  Σ.  &  Κ.  Φωτόπουλος  &  Συνεργάτες  Ε.Ε.  με  υψηλή
ειδίκευση  και  εμπειρία  σε  εκπόνηση  αντίστοιχων  μελετών,  έναντι  αμοιβής
77.576,14€ πλέον ΦΠΑ 19%, συνολικό ποσό: 92.315,61€.

Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ  23488/1390/14.03.2013  από  την  προϊστάμενη  Αρχή  Διεύθυνση  Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων, η θεώρηση της εν λόγω μελέτης, η οποία συμπεριλαμβάνει την
οριστική  μελέτη,  τα  τεύχη  δημοπράτησης  και  τη  διακήρυξη  του  εν  λόγω  έργου
παρακαλώντας για την έγκριση του Δήμου Κέας. 

Ως  εκ  τούτου,  θεωρούμε  ότι  η  εν  λόγω  οριστική  μελέτη,  τα  τεύχη
δημοπράτησης και η διακήρυξη του εν λόγω έργου είναι σωστά και ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του έργου. Επομένως, πρέπει να γίνει αποδοχή των παραπάνω από το
Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πληρωθεί ο μελετητής και να προχωρήσουμε
στη δημοπράτηση του έργου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθμ.
108/2006  απόφαση  προκήρυξης  δημόσιου  διαγωνισμού  και  60/2007  απόφαση
ανάθεσης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας,  την  υπ’  αριθμ  2652/30.05.2007
υπογραφείσα σύμβαση, καθώς και το υπ’ αριθμ 23488/1390/14.03.2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την οριστική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τη διακήρυξη
του  έργου  «Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  Νήσου  Κέας»,
προκειμένου να πληρωθεί ο μελετητής και προχωρά στη δημοπράτηση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 65/2013

Θέμα 2ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
Επιχείρηση  αναψυχής  (καφετέρια)  στην  Ποδόγυρου  Μαρία  του  Πέτρου,  στη
θέση Μεσολίβαδο Κέας 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 2ο 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.

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: 
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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  η  υπ’αριθμ.1114/19-3-2013 αίτηση  της
Ποδόγυρου Μαρίας του Πέτρου με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την
ίδρυση καταστήματος ως Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) στη θέση Μεσολίβαδο
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 τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

• 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 υπ’αριθμ.1114/19-3-2013 αίτηση της Ποδόγυρου Μαρίας του Πέτρου 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 προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ως Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)
στην Ποδόγυρου Μαρία του Πέτρου, στη θέση Μεσολίβαδο 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.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 66/2013

Θέμα 3ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
Επιχείρηση  λιανικής-χονδρικής  διάθεσης  τροφίμων  στην  εταιρεία  με  την
επωνυμία «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΙΚΕ» η οποία εκπροσωπείται από τον Σέρβο
Κωνσταντίνο του Νικολάου, στη θέση Μεσολίβαδο Κέας
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 3ο 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.

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: 
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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 η υπ’ αριθμ.1113/19-3-2013 αίτηση του Σέρβου
Κωνσταντίνου του Νικολάου, ως εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας με την
επωνυμία «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΙΚΕ» με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης
για  την  ίδρυση  καταστήματος  ως  Επιχείρηση  λιανικής-χονδρικής  διάθεσης
τροφίμων (Πώληση μελισσοκομικών, παραδοσιακών, αγροτικών προϊόντων και
παρόμοιων  ειδών) στη  θέση  Μεσολίβαδο  Κέας.  Στην  αίτηση  επισυνάπτονται  τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  ήτοι  υπεύθυνη  δήλωση,  διάγραμμα  της  περιοχής.
Προσκομίστηκε επιπλέον, ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

• 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  υπ’αριθμ.1113/19-3-2013 αίτηση  του  Σέρβου  Κωνσταντίνου  του
Νικολάου, ως εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΙΚΕ» 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  προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος  ως  «Επιχείρηση  λιανικής-
χονδρικής  διάθεσης  τροφίμων» (Πώληση  μελισσοκομικών,  παραδοσιακών,
αγροτικών  προϊόντων  και  παρόμοιων  ειδών)  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία
«ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΙΚΕ» η οποία εκπροσωπείται από τον Σέρβο Κωνσταντίνο του
Νικολάου, στη θέση Μεσολίβαδο 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
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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: 67/2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη
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  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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