10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 10ης Ιουνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 10ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 10η Ιουνίου 2013
Σήμερα, την 10η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης», ύστερα από την 3082/06.06.2013
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
1. Πασπάτης Πέτρος
2. Δεμένεγα Βασιλική
3. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
4. Ευαγγέλου Ιωάννης
5. Δεμένεγας Εμμανουήλ
6. Μαρούλης Φίλιππος
7. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία
8. Παούρης Δημήτριος
9. Βρεττός Στέφανος
10. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος
11. Λέπουρας Στυλιανός

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ποδόγυρος Πέτρος
2. Λέανδρος Εμμανουήλ
3. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα
4. Ζουλός Νικόλαος
5. Βασιλάκης Στυλιανός
6. Θεοδώρου Καλλιόπη

(οι οποίοι δεν προσήλθαν,
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας, κα Γρυπάρη Μαρία και η Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα απουσιάζουν.
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Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ης
10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/06/2013
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3082/06.06.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 62/2013 απόφασης περί αποδοχής και

κατανομής επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου
προς τους ΟΤΑ [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας].
2. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 80/2013 απόφασης περί αποδοχής και
κατανομής επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου
προς τους ΟΤΑ [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας].
3. Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου ανοιχτού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος
Δεμένεγας].
4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κορησσία Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Αντώνιος Δεμένεγας].

5.
6.

Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2013 [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Έγκριση χορήγησης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
επιχείρηση «Λιανικής-Χονδρικής διάθεσης τροφίμων» στον Κονιδάρη Σπυρίδων του Πέτρου, στη θέση Κορησσία Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρ.
Βελισσαροπούλου]

7. Έγκριση καταβολής ετήσιας τακτικής επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
8. Ορθή επανάληψη απόφασης 88/2013 Δημοτικού Συμβουλίου περί παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος
Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
9. Ορθή επανάληψη απόφασης 27/2013 περί προκήρυξης θέσεων εποχιακού
προσωπικού για τις ανάγκες του Δήμου Κέας οκτάμηνης διάρκειας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
10. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 53/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013 και απευθείας ανάθεσης προμήθειας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
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Θέμα 1ο: Ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 62/2013 απόφασης περί αποδοχής και
κατανομής 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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’
αριθμ. 62/2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την
αποδοχή επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης
των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ και την
κατανομή αυτή εξ’ ολοκλήρου σε λειτουργικές δαπάνες του Δήμου για το έτος 2013.
Συγκεκριμένα, 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).
Σύμφωνα με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, η εν λόγω απόφαση χρήζει συμπλήρωσης ως προς την ενδεικτική
κατανομή της επιχορήγησης αυτής σε κωδικούς εξόδων λειτουργικών δαπανών του
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την επαναποδοχή του ανωτέρω ποσού και τη
διάθεσή του για την εκτέλεση δαπανών που εντάσσονται στους κωδικούς της ομάδας
6 του προϋπολογισμού που αφορούν στα λειτουργικά έξοδα χρήσης.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι ΚΑΕ.
• 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
• 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
• 10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
• 10.6312 «Λοιποί φόροι»
• 10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
• 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων»
• 30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου»
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει εκ νέου την αποδοχή και την
ανωτέρω κατανομή επιχορήγησης ύψους 22.032,32€ κατά το άρθρο 27 του Ν.
3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την υπ’ αριθμ. 62/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 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
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Αποδέχεται επιχορήγηση κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, ύψους
22.032,32€, καθώς και τη διάθεσή του για την εκτέλεση δαπανών που εντάσσονται
στους κωδικούς της ομάδας 6 του προϋπολογισμού που αφορούν στα λειτουργικά
έξοδα χρήσης.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι ΚΑΕ.
• 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
• 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
• 10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
• 10.6312 «Λοιποί φόροι»
• 10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
• 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων»
• 30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 90/2013
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Θέμα 2ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 80/2013 απόφασης περί αποδοχής και
κατανομής 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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’
αριθμ. 80/2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την
αποδοχή επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης
των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ και την
κατανομή αυτή εξ’ ολοκλήρου σε λειτουργικές δαπάνες του Δήμου για το έτος 2013.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18752/10.05.2013 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η απόδοση στους Δήμους της χώρας του 1/12 του
συνολικού ποσού της πέμπτης (Ε’) εκ των οχτώ ισόποσων δόσεων που προβλέπεται
να αποδοθούν στους ΟΤΑ, 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
11.032,71€, μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 16,55€.
Σύμφωνα με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, η εν λόγω απόφαση χρήζει συμπλήρωσης ως προς την ενδεικτική
κατανομή της επιχορήγησης αυτής σε κωδικούς εξόδων λειτουργικών δαπανών του
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την επαναποδοχή του ανωτέρω ποσού, το
οποίο θα πιστωθεί στον ΚΑ εσόδου 0619.0001 και τη διάθεσή του για την εκτέλεση
δαπανών που εντάσσονται στους κωδικούς της ομάδας 6 του προϋπολογισμού που
αφορούν στα λειτουργικά έξοδα χρήσης.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι ΚΑΕ.
• 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
• 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
• 10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
• 10.6312 «Λοιποί φόροι»
• 10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
• 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων»
• 30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου»
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει εκ νέου την αποδοχή και την
ανωτέρω κατανομή επιχορήγησης ύψους 11.016,16€ κατά το άρθρο 27 του Ν.
3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την υπ’ αριθμ. 80/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ’ αριθμ.
18752/10.05.2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 27 του ν
3756/2009 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Αποδέχεται επιχορήγηση κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, ύψους
11.016,16€, καθώς και τη διάθεσή του για την εκτέλεση δαπανών που εντάσσονται
στους κωδικούς της ομάδας 6 του προϋπολογισμού που αφορούν στα λειτουργικά
έξοδα χρήσης.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι ΚΑΕ.
• 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
• 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
• 10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
• 10.6312 «Λοιποί φόροι»
• 10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
• 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων»
• 30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 91/2013
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Θέμα 3ο: Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου ανοιχτού χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας
εκμισθώνει ανοιχτό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Νικολάου Παούρη
του Ιωάννου και Απόστολου Παούρη του Νικολάου στη θέση Κορησσία. Η μίσθωσή
του έληξε στις 31/5/2013. Προτείνεται η παράταση της εν λόγω εκμίσθωσης έως
31/05/2014 με ετήσιο μίσθωμα 6.986,04€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ποσό το οποίο
υπολογίζεται με βάση το μίσθωμα που ίσχυε την 01/07/2010 (9.702,96€), μειωμένο
κατά 20% βάσει της υπ’ αριθμ. 46713/4.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών και κατά 10% βάσει της εγκυκλίου 49 του Υπουργείου Εσωτερικών της
26/11/2012.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανανέωση του ανωτέρω
μισθωτηρίου συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του
ανανεωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
το από 01/08/2012 ανανεωτήριο συμβόλαιο μίσθωσης, τις υπ’ αριθμ.
46713/4.11.2011 και 49/26.11.2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανανέωση της εκμίσθωσης από το Δήμο Κέας ανοιχτού χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας Νικόλαου Παούρη του Ιωάννη και Απόστολου
Παούρη του Νικολάου στη θέση Κορησσία, έως την 31/05/2014, με ετήσιο μίσθωμα
6.986,04€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 92/2013
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Θέμα 4ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κορησσία Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτημά του
της 21.05.2013, ο κ. Ζουλός Νικόλαος κατέθεσε στο Δήμο μας γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού του, με την οποία βεβαιώνεται ότι πάσχει από προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα αμφότερων των γονάτων του και ότι χρήζει ολικής αρθροπλαστικής για την
αποκατάσταση της υγείας του. Για το λόγο αυτό, ο κ. Ζουλός αιτείται παραχώρηση
θέσης στάθμευσης στην Κορησσία Κέας.
Εισηγούμαστε την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης διάρκειας δύο (2)
ετών όπισθεν του κτηρίου της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας (ανατολική πλευρά
κτηρίου) για το ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΙ 1615, ιδιοκτησίας του κ. Νικόλαου
Ζουλού.
Επιπλέον, ενόψει της θερινής περιόδου και του κυκλοφοριακού φόρτου που
παρατηρείται στην Κορησσία, κυρίως κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, λόγω
του αυξημένου αριθμού τουριστών που επισκέπτονται το νησί, εισηγούμαστε τη λειτουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κορησσίας ως χώρου στάθμευσης κατά τους
ανωτέρω μήνες και με ωράριο λειτουργίας του ως τέτοιο από τις 21:00 έως 06:00. Η
παραμονή οχημάτων εκτός του προτεινόμενου ωραρίου θα θεωρείται παράνομη.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Η παράταξη της μειοψηφίας, σε ό, τι αφορά στο ζήτημα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κορησσίας, δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη της, επισημαίνοντας ότι η λύση
αυτή αποτελεί ημίμετρο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις υπ’ αριθμ. 1/2013 και 2/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας
Κορησσίας επί των ανωτέρω θεμάτων και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Η δημοτική σύμβουλος, κα Βελισσαροπούλου δηλώνει “ΠΑΡΟΥΣΑ” και ο
δημοτικός σύμβουλος, κ. Ιωάννης-Δημήτριος Μορφωνιός ψηφίζει “ΚΑΤΑ”)
Εγκρίνει:
1. Την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης διάρκειας δύο (2) ετών όπισθεν
του κτηρίου της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας (ανατολική πλευρά κτηρίου)
για το ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΙ 1615, ιδιοκτησίας του κ. Νικόλαου Ζουλού.
2. Τη λειτουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κορησσίας ως χώρου στάθμευσης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και με ωράριο λειτουργίας του ως
τέτοιο από τις 21:30 έως 06:00. Η παραμονή οχημάτων εκτός του ωραρίου
(21:00 έως 06:00) θα θεωρείται παράνομη στάθμευση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 93/2013
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Θέμα 5ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2013
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι με την υπ’ αριθμ. 128/2011 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 του:
• ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, που βρίσκεται στο Φωτημάρι
Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 2383/17.05.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης:
2711/23.05.2013)
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
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. Την ανωτέρω αίτηση του ενδιαφερομένου
7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες παραβάσεις στις ανωτέρω επιχειρήσεις εντός του έτους 2012,
8. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2013 για την
εταιρεία ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, που βρίσκεται στο Φωτημάρι Κέας
με αρ. άδειας μουσικής: 2383/17.05.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2711/23.05.2013)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 94/2013
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Θέμα 6ο: Έγκριση χορήγησης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως επιχείρηση «Λιανικής-Χονδρικής διάθεσης τροφίμων» στον
Κονιδάρη Σπυρίδων του Πέτρου, στη θέση Κορησσία Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 6ο 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 η υπ’ αριθμ. 3068/5-6-2013 αίτηση του Κονιδάρη Σπυρίδωνος του Πέτρου, με την οποία ζητείται η χορήγηση προέγκρισης για
την ίδρυση καταστήματος ως «Επιχείρηση λιανικής-χονδρικής διάθεσης τροφίμων» (mini market, μπακάλικο- μαζί με είδη οικιακής χρήσεως) 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 μετά από διαλογική συζήτηση και αφού 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
• υπ’ αριθμ.3068/5-6-2013 αίτηση του Κονιδάρη Σπυρίδωνος 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.
• Την εισήγηση της Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στον Κονιδάρη Σπυρίδων του Πέτρου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
ως «Επιχείρηση λιανικής-χονδρικής διάθεσης τροφίμων», στη θέση Κορησσία
Κέας
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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: 95/2013
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Θέμα 7ο: Έγκριση καταβολής ετήσιας τακτικής επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.)
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 259
του Ν. 4071/2012 προβλέπεται κατάργηση της υποχρέωσης κατάρτισης διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006». Με την υπ’
αριθμ. 4/2013 απόφασή του, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. αιτείται από το Δήμο Κέας την καταβολή προς αυτή της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30.000,00€, τεκμηριώνοντας τα
έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης.
Όπως αναφέρεται και στην εν λόγω απόφαση, η ΚΕΔΚ στη διάρκεια των
πέντε πρώτων μηνών του 2013 «διατήρησε και ενίσχυσε τις υφιστάμενες δράσεις της
Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς και τις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η επιδιόρθωση οργάνων του Γυμναστηρίου, η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου τύπου LAMINATE στους χώρους του Γυμναστηρίου για την ομαλότερη και ασφαλέστερη εκγύμναση των συνδρομητών καθώς επίσης και
η κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου και γραφική
ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ. κ.λπ.».
Εισηγούμαστε την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.), ύψους 30.000,00€. Η ανωτέρω δαπάνη θα
βαρύνει τον Κ.Α. 006737.0001 του προϋπολογισμό του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2013.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. και την ύπαρξη εγγεγραμμένου
Κ.Α. στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ για την τεκμηρίωση των
εσόδων και εξόδων αυτής και εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00€. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 006737.0001 του προϋπολογισμό του Δήμου Κέας για το οικονομικό
έτος 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 96/2013
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Θέμα 8ο: Ορθή επανάληψη απόφασης 88/2013 Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’
αριθμ. 88/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την
παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δημήτριου Χαρτοφυλακίδη και Παγώνας
Βρεττού, που στεγάζει τη Δ.Ο.Υ. Κέας με μηνιαίο μίσθωμα εκ μέρους του Δήμου
Κέας ύψους 1.035,61€ έως την 17η Ιουνίου 2013 και -εφόσον δοθεί νέα παράτασηέως ότου ανασταλεί οριστικά η λειτουργία της ΔΟΥ Κέας και πάντως όχι αργότερα
από την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη μη παράταση της μίσθωσης ακινήτου
ιδιοκτησίας Δημήτριου Χαρτοφυλακίδη και Παγώνας Βρεττού, που στεγάζει την
αποθήκη της Δ.Ο.Υ. Κέας με μηνιαίο μίσθωμα εκ μέρους του Δήμου Κέας ύψους
236,39€, αφού με δήλωση της ΔΟΥ, δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της.
Επειδή με την υπ’ αριθμ. 49/26.11.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών επήλθε επιπλέον μείωση των μισθωμάτων ακινήτων που μισθώνουν οι
ΟΤΑ, το μηνιαίο μίσθωμα του ανωτέρω ακινήτου διαμορφώνεται στα 930,27€ και για
το λόγο αυτό εισηγούμαστε την ορθή επανάληψη της 88/2013 απόφασης του
Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την υπ’ αριθμ. 88/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Το Δημοτικό
Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ.
Δ6Α1144680, Δ6Α1144678ΕΞ2012, Δ6Α1144729ΕΞ2012 και Δ6Α1044519
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, την υπ’ αριθμ. 49/26.11.2012 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
1. την παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δημήτριου Χαρτοφυλακίδη και
Παγώνας Βρεττού, που στεγάζει τη Δ.Ο.Υ. Κέας με μηνιαίο μίσθωμα εκ
μέρους του Δήμου Κέας ύψους 930,27€ έως την 17η Ιουνίου 2013 και -εφόσον
δοθεί νέα παράταση- έως ότου ανασταλεί οριστικά η λειτουργία της ΔΟΥ
Κέας και πάντως όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2013, και
2. τη μη παράταση της μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δημήτριου Χαρτοφυλακίδη και Παγώνας Βρεττού, που στεγάζει την αποθήκη της Δ.Ο.Υ. Κέας με
μηνιαίο μίσθωμα εκ μέρους του Δήμου Κέας ύψους 236,39€, αφού με δήλωση
της ΔΟΥ, δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 97/2013
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Θέμα 9ο: Ορθή επανάληψη απόφασης 27/2013 περί προκήρυξης θέσεων εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες του Δήμου Κέας οκτάμηνης διάρκειας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας,
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του στον τομέα της καθαριότητας, και βάσει του
άρθρου 205 του Ν.3584/2007 Κ.ΚΔΥ, στην τέταρτη συνεδρίαση με την αριθμό
27/2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη εκτάκτου
προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20473/22.05.2013
έγγραφό του, μας ενέκρινε το προσωπικό των ανταποδοτικών υπηρεσιών, εκτός της
θέση του εργάτη πρασίνου, ενώ ο ΑΣΕΠ, στον οποίο υποβάλαμε τον πίνακα της
προκήρυξης για έγκριση μας ζήτησε να διορθώσουμε την απόφαση του Δ.Σ. με βάση
την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για το λόγο αυτό, ζητάμε από το Δ.Σ. να λάβει νέα απόφαση για την
προκήρυξη των παρακάτω θέσεων, οι οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κέας (ΦΕΚ 674/17-5-1999) και για τις
οποίες υπάρχει σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό του έτους 2013,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ οικ. 310/25-1-2013 βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κέας.
Η πρόσληψη των εν λόγω εργαζομένων κρίνεται αναγκαία για την
ικανοποίηση των αναγκών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες του έτους, κατά τους
οποίους ο πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα καθαριότητας
και, δυστυχώς, τα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία καθαριότητας και ύδρευσης
δεν επαρκούν στο ελάχιστο, καθώς κατά τους θερινούς μήνες εκτός όλων των άλλων
απαιτείται ο καθημερινός καθαρισμός των Δημοτικών χώρων και παραλιών που
κατακλύζονται από τουρίστες.
Για το λόγο αυτό προτείνονται οι κάτωθι εποχικές θέσεις ανά ειδικότητα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ Εργάτης υπηρεσίας καθαριότητας
4
ΔE 29 Οδηγός απορριμματοφόρου
1
ΥΕ Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης
1
ΣΥΝΟΛΟ
6
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη:
1. την εισήγηση του Δημάρχου,
2. τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 Κ.ΚΔΥ
3. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κέας (ΦΕΚ
674/17-5-1999)
4. την υπ’ αριθμ οικ.310/25-01-2013 βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κέας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον οικείο προϋπολογισμό
του έτους 2013
5. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20473/22.05.2013 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών
και
6. τις σχετικές υποδείξεις του ΑΣΕΠ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις κάτωθι εποχικές θέσεις ανά ειδικότητα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ
ΥΕ Εργάτης υπηρεσίας καθαριότητας
ΔE 29 Οδηγός απορριμματοφόρου
ΥΕ Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΙΣ
4
1
1
6

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 98/2013
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Θέμα 10ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 53/2013 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013 και απευθείας ανάθεσης προμήθειας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.
16753/4464/20.05.2013 απόφασή του η Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έκρινε ως μη νόμιμη την υπ’ αριθμ. 53/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κέας περί έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών έτους 2013 και απευθείας ανάθεσης προμήθειας, με το σκεπτικό ότι «δεν
τηρήθηκαν οι χρονικές προθεσμίες που ορίζει το άρθρο 2 παρ.2 δδ. Του Ν.
4013/2011.
Η εν λόγω παρατήρηση αναφέρεται στη μη τήρηση της προθεσμίας δεκαπέντε
ημερών από την αποστολή του πλήρους φακέλου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων
με διαδικασία διαπραγμάτευσης, μετά την παρέλευση της οποίας ο Δήμος θα μπορούσε να προχωρήσει αυτοδίκαια στην εν λόγω διαδικασία με απόφαση του Δημοτικού
του Συμβουλίου.
Κάτι τέτοιο συνέβη καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είχαν την προφορική διαβεβαίωση της Αρχής, ότι –λόγω φόρτου εργασίας- θα ήταν αδύνατο να εξετάσουν και να παρέχουν την γνωμοδότησή τους εντός του δεκαπενθημέρου που ορίζει ο Νόμος.
Με δεδομένη, λοιπόν, την επιτακτική ανάγκη του Δήμου για άμεση προμήθεια
καυσίμων για τα οχήματά του, καθώς και ότι μέχρι την παρούσα και έχοντας παρέλθει δύο και πλέον μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπήρξε απόκριση από την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, εισηγούμαστε την επανέγκριση της
υπ’ αριθμ. 53/2013 απόφασης του Δ.Σ., της οποίας το περιεχόμενο παρατίθεται αυτούσιο ακολούθως:
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.
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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 Κέας 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:
1. «ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (αρ. πρωτ.: 1116/19.03.2013)
και η
2. «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
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.», μετά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης που
πραγματοποιήθηκε.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη:
1. 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
2. Το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ
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3. 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
4. Τις κατατεθειμένες προσφορές των πρατηριούχων Κέας, όπως αυτές επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση
5. Την με Α.Π. 16753/4464/20.05.2013 απόφασή του η Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
6. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει άκαρπη η δεκεπενθήμερη προθεσμίας εντός της
οποίας θα έπρεπε να εκδώσει έγκριση η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων, γεγονός που –σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 δδ. του Ν.
4013/2011- συνεπάγεται τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής
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:
1. 10.6643: «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό»
2. 20.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα μεταφορικά
μέσα»
3. 25.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
4. 30.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών»
5. 30.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
6. 70.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
7. 70.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
8. 70.6644.0002: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες σφαγείου»
του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2013.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 99/2013
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Πασπάτης Πέτρος

Τα μέλη

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