12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 15ης Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 15η Ιουλίου 2013
Σήμερα, την 15η Ιουλίου 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Πασπάτης Πέτρος
Βασιλάκης Στυλιανός
Βελισσαροπούλου Ειρήνη
Ευαγγέλου Ιωάννης
Δεμένεγας Εμμανουήλ
Μαρούλης Φίλιππος
Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία
Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος
Λέπουρας Στυλιανός
Βρεττός Στέφανος
Καλλιόπη Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ποδόγυρος Πέτρος
2. Λέανδρος Εμμανουήλ
3. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα
4. Ζουλός Νικόλαος
5. Παούρης Δημήτριος
6. Δεμένεγα Βασιλική

(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.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/07/2013
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3813/11.07.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
1. 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: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος
Δεμένεγας].
2. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2013,
(ΣΑΤΑ) [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου ].
3. Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ
μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε ετήσια βάση [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.
Στυλιανός Βασιλάκης].
4. Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’
θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου]
5. Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’
θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου]
6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέας στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο
επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων, που προβλέπονται από τις
διατάξεις των Α.Ν. 445 και 446/1937 [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου]

7. Διαγραφές οφειλών πολιτών που αφορούν σε τέλη ύδρευσης, κοιμητηρίων
κ.λπ. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

8. Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
9. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που αφορά στο έργο «Αποκατάσταση
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων» του Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
10. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας
και το Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]
12. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 3360/17-6-13 ένστασης του κ. Κων/νου Αλέξανδρου Καρούλη νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
13. Παράταση συμβάσεων και έγκριση συγκριτικού πίνακα για την «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας για το
σχολικό έτος 2012 - 2013) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
14. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τον καθορισμό θέσεων
στάθμευσης αγοραίων επιβατηγών ζώων [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα
Ειρ. Βελισσαροπούλου]
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15. Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου]
16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε πολίτη [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
17. Αποδοχή και έγκριση μελέτης για τη «Διαμόρφωση του περιβάλλοντα
χώρου των νέων Σφαγείων Ν. Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος
Δεμένεγας]
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
18. Αποδοχή και κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων
για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013
(ΣΑΤΑ) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
19. Έγκριση ψηφίσματος έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ για το
πολυνομοσχέδιο που αφορά στους ΟΤΑ [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]
20. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης σε ΧΖΛ Κορησσίας και Βουρκαρίου
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
21. Αποδοχή και έγκριση μελέτης «Υδραυλικά δίκτυα σφαγείων για τις
εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων και τεύχη δημοπράτησης» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
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Θέμα 1ο: 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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 22677/03.06.2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
απόδοση στους Δήμους της χώρας του 1/12 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 11.032,71€, μειωμένου
κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 16,55€, τελικό ποσό: 11.016,16€
Εισηγούμαστε την αποδοχή του ανωτέρω τελικού ποσού και την κατανομή
της επιχορήγησης αυτής σε κωδικούς εξόδων λειτουργικών δαπανών του
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013 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. 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
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»
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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: 101/2013
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Θέμα 2ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2013, (ΣΑΤΑ)
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25228/19.06.2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών μεταφέρονται πιστώσεις συνολικού ύψους 20.000.000,00€ των ΚΑΠ των Δήμων έτους
2013 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) εκ των οποίων ο
Δήμος Κέας επιχορηγείται με 5.800,00€.
Το ανωτέρω ποσό, μετά και την παρακράτηση 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,
ύψους 8,70€, διαμορφώνεται στα 5.791,30€, τα οποία εισηγούμαστε να κατανεμηθούν ως εξής:
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΕΣΕ Α’ΘΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
2. ΕΣΕ Β’ΘΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΠΟΣΟ

ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

3.000,00€ Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
2.791,30€ Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

5.800,0€

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την υπ’ αριθμ. 25228/19.06.2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και την
εισήγηση της Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 5.800,00€, το
οποίο και κατανέμει ως εξής:
ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΤΟΑ/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΣΟ
ΛΗΣ
1. ΕΣΕ Α’ΘΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
2. ΕΣΕ Β’ΘΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00€ Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
2.791,30€ Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

5.800,0€

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί αποκλειστικά για την επισκευή και

συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2013
Σημείωση γραμματείας: Στη συνεδρίαση προσήλθε και συμμετείχε στην ψήφιση
του εν λόγω θέματος ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βρεττός Στέφανος.

6

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 15ης Ιουλίου 2013
Θέμα 3ο: Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ
μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε ετήσια βάση και διάθεση πίστωσης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη,
ο οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει με την υπ’ αριθμ.
127/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη
ετήσιας σύμβασης με την ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», η
οποία λήγει την 01.09.2013. με την παρούσα εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο
την έγκριση ανανέωσης της ετήσιας αυτής σύμβασης, προκειμένου να συμβάλλει
στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και στην έγκυρη πληροφόρηση των
υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα, μέσω της ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης που αυτή παρέχει.
Συγκεκριμένα, παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες:
 Δυνατότητα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου
 Δυνατότητα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ του κυρίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 Παρουσίαση-ενημέρωση για τη χρήση τις ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
 Υποστήριξη για τη λειτουργία τις ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ τηλεφωνικά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
με τους κάτωθι οικονομικούς όρους:
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, ενώ η συνολική δαπάνη, ύψους
1.414,50€ (συμπ. ΦΠΑ) θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451 του προϋπολογισμού οικονομιΠαρεχόμενες Υπηρεσίες

Ετήσιο Κόστος (€)

Α) Ετήσια συνδρομή άνευ χρονικού περιορισμού πρόσβασης με
•

Δυο (2) κωδικούς στην πλήρη βάση & στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη δήμων

•

Έναν

(1)

900,00

κωδικό στην τεχνική πολεοδομική βάση

Β) Εφαρμογή υποβολής και απάντησης εικοσιτεσσάρων (24) ερωτήσεων
κατ’ έτος

250,00

κού έτους 2013 του Δήμου Κέας
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
127/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, την ύπαρξη σχετική πίστωσης στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 του Δήμου και την εισήγηση του
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης με απευθείας ανάθεση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», και διαθέτει πίστωση ύψους 1.150,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451 του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας.

7

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 15ης Ιουλίου 2013
Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα να υπογράψει τη σχετική
ανανεωτήρια σύμβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 103/2013
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Θέμα 4ο: Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’
θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 46/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε
εγκρίνει ομόφωνα την κατανομή και τη διάθεση πίστωσης ύψους 30.000,00€ από τον
Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Κέας» για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της
Ε.Σ.Ε.
Επειδή δεν έγινε εγκαίρως δέσμευση του εν λόγω ποσού στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2013 του Δήμου, καλούμαστε να επικαιροποιήσουμε την εν λόγω
απόφαση.
Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε
η Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990,
με το οποίο καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την
Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης,
3. Την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Κέας, με την οποία αιτείται επιχορήγηση από το Δήμο, ύψους 30.000,00€ για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών της μονάδων και
4. Την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία
εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και
5. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Κέας» δε δύναται να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από
το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ
του κόστους λειτουργίας τους,
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής και τη διάθεση πίστωσης ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική
Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Ε.Σ.Ε.
Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990,
με το οποίο καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την
Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης,
3. Την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Κέας, με την οποία αιτείται επιχορήγηση από το Δήμο, ύψους 30.000,00€ για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών της μονάδων και
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4. Την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία
εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή
5. Την υπ’ αριθμ. 46/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και
6. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Κέας» δε δύναται να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από
το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ
του κόστους λειτουργίας τους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατανομή και τη διάθεση πίστωσης ύψους 30.000,00€ από τον
Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της
Ε.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2013
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Θέμα 5ο Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’
θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης
πίστωσης
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 73 με το οποίο ιδρύθηκε
η Ε.Σ.Ε. Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990,
με το οποίο καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την
Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης,
3. Την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία
εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και
4. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας»
δε δύναται να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο,
αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του
κόστους λειτουργίας τους,
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής και τη διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική
Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Ε.Σ.Ε.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
1. Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 73 με το οποίο ιδρύθηκε
η Ε.Σ.Ε. Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990,
με το οποίο καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την
Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης,
3. Την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία
εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και
4. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας»
δε δύναται να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο,
αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του
κόστους λειτουργίας τους,
5. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατανομή και τη διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00€ από τον
00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Κέας» για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Ε.Σ.Ε.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 105/2013
Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέας στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο
επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις
των Α.Ν. 445 και 446/1937
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 τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95 «στο
πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων,
που συγκροτείται με απόφαση Νομάρχη (Α.Ν 445/37, 446/37 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43 Α) και της υπ’ αριθ. 7004/15/7/λβ από 21-9-92
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Κυβέρνησης Οικονομικών και Δημόσιας
Τάξης), συμμετέχει εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ ως πρόεδρος. Χρέη γραμματέα
των ανωτέρω συμβουλίων εκτελεί υπάλληλος του ΟΤΑ. Με το Νόμο 3852/2010 η
απόφαση συγκρότησης των εν λόγω συμβουλίων λαμβάνεται από τον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας.
Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε στο Δ.Σ τη λήψη σχετικής απόφασης
ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Κέας.
Χρέη γραμματέα προτείνεται να εκτελέσει η δημοτική υπάλληλος Μωραΐτη
Μαριάννα με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία.
Προτείνουμε ως εκπρόσωπους του Δήμου στα συμβούλια τους εξής: 1. Για
το πρωτοβάθμιο συμβούλιο την αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη με
αναπληρωτή τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πασπάτη Πέτρο και 2. την
αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη με αναπληρωτή τον Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Πασπάτη Πέτρο.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95, το Νόμο 3852/2010 και την
εισήγηση της Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως εκπρόσωπους του Δήμου στα συμβούλια τους εξής:
1. Για το πρωτοβάθμιο συμβούλιο την αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη με
αναπληρωτή τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πασπάτη Πέτρο και
2. την αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη με αναπληρωτή τον Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πασπάτη Πέτρο
3. Χρέη γραμματέα προτείνεται να εκτελέσει η δημοτική υπάλληλος Μωραΐτη
Μαριάννα με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 106/2013
Σημείωση γραμματείας: στη συνεδρίαση προσήλθε και συμμετείχε στην ψήφιση
του θέματος η δημοτική σύμβουλος, κα Καλλιόπη Θεοδώρου.
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Θέμα 7ο: Διαγραφές οφειλών πολιτών που αφορούν σε τέλη ύδρευσης, κοιμητηρίων κ.λπ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη,
ο οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 85/2010 απόφαση του Δ.Σ απαλλάσσονται της χρέωσης τελών
ύδρευσης-αποχέτευσης τα κάτωθι δημόσια κτίρια του Δήμου Κέας:
Α.1) Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889.
2) Δημοτικό Ξενοδοχείο «Η Τζιά μας» με αριθμό υδρομέτρου 59385.
3) Βιολογικός στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287.
4) Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337.
5) Κηπάριο νησίδας στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13332.
6) Κ.Ε.Π Δήμου Κέας στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη Αγγελικής
(κωδ,οφειλέτη 13277) με αριθμό υδρομέτρου 25921.
Έτσι για το διάστημα από Νοέμβριο 2011 έως Μάιο 2012 του βεβαιωτικού
καταλόγου τελών ύδρευσης, με αριθμ. Πρωτ. 695/21-2-2013 και αριθμό βεβαίωσης
5/21-2-2013, πρέπει να γίνει διαγραφή των κάτωθι οφειλών:
1) Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889, να γίνει διαγραφή
ποσού 20,43€.
2) Δημοτικό Ξενοδοχείο «Η Τζιά μας» με αριθμό υδρομέτρου 59385, να γίνει
διαγραφή ποσού 38,14€.
3) Βιολογικός στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287, να γίνει διαγραφή
ποσού 17,42€.
4) Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337, να γίνει
διαγραφή ποσού 6,96€
5) Κηπάριο νησίδας στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13332, να γίνει
διαγραφή ποσού 6,96€
6) Κ.Ε.Π Δήμου Κέας στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη Αγγελικής
(κωδ,οφειλέτη 13277) με αριθμό υδρομέτρου 25921, να γίνει διαγραφή ποσού
19,30€.
Β. Παπανικολάου Αλέκος κωδικός οφειλέτη 10566, να γίνει διαγραφή ποσού
26,40€για τέλη ύδρευσης βεβ.καταλόγου 6724/4-12-2012 και αριθμό βεβαίωσης
34/4-12-2012, περιόδου 5/2011-10/2011. Η χρέωση αφορούσε το υδρόμετρο οικίας
του κ. Παπανικολάου, στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό 44268, το οποίο σύμφωνα με την
βεβαίωση του αρμόδιου υδραυλικού κ. Περδικάρη θα έπρεπε να έχει ως βεβαιωμένο
ποσό μόνο το πάγιο, και όχι επιπλέον κυβικά καθώς η οικία παρέμεινε κλειστή και
δεν είχε κατανάλωση. Ο κ. Παπανικολάου κατέθεσε στις 4/2/2013 στην Τράπεζα
ποσό 25,52€. Το διάστημα 10/2010-4/2011 βεβ.καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης
33/4-12-2012 είχε βεβαιωθεί λανθασμένα από την υπηρεσία με επιπλέον κυβικά
ποσού 21,48€,όπως αντίστοιχα και το διάστημα 5/2011—10/2011βεβ.καταλόγου
6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 είχε βεβαιωθεί λανθασμένα από
την υπηρεσία με επιπλέον κυβικά ποσού 30,20€. Πιστώθηκαν με το ποσό το οποίο
κατατέθηκε στις 4/2/2013 με το υπάριθμ.204/4-2-2013 διπλότυπο είσπραξης των
25,52€,οι δύο βεβαιωτικοί κατάλογοι μόνο με το ποσό του παγίου, δηλαδή με 12,76€
έκαστος, και για το υπόλοιπο ποσό των 26,40€ ζητείται να γίνει διαγραφή αφού ο
υπόχρεος εξόφλησε την πραγματική οφειλή του, που αφορούσε το πάγιο του και
μόνο.
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
υπ’ αριθμ. 85/2010 απόφαση του Δ.Σ και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.Εγκρίνει τη διαγραφή της χρέωσης τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για τα
κάτωθι δημόσια κτίρια του Δήμου Κέας:
1) Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889, να γίνει διαγραφή
ποσού 20,43€.
2) Δημοτικό Ξενοδοχείο «Η Τζιά μας» με αριθμό υδρομέτρου 59385, να γίνει
διαγραφή ποσού 38,14€.
3) Βιολογικός στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287, να γίνει διαγραφή
ποσού 17,42€.
4) Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337, να γίνει
διαγραφή ποσού 6,96€
5) Κηπάριο νησίδας στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13332, να γίνει
διαγραφή ποσού 6,96€
6) Κ.Ε.Π Δήμου Κέας στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη Αγγελικής
(κωδ,οφειλέτη 13277) με αριθμό υδρομέτρου 25921, να γίνει διαγραφή ποσού
19,30€.
Β. Εγκρίνει τη διαγραφή της χρέωσης ποσού 26,40€ για τέλη ύδρευσης βεβ.
καταλόγου 6724/4-12-2012 και αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012, περιόδου 5/201110/2011 του κ. Παπανικολάου Αλέκου κωδ.οφειλέτη 10566.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 107/2013
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Θέμα 8ο: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο
οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι
πολίτες με αιτήσεις τους ζητούν τον έλεγχο των χρεώσεών τους, σε τέλη ύδρευσηςαποχέτευσης και για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία, εισηγείται την λήψη
απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις αυτές.
1) Ρηνιωτάκη Νικολέτα (κωδικός οφειλέτη 12271) κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013,
για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στον Οτζιά Κέας
με αριθμό 932397 ιδιοκτησίας κ. Ρηνιωτάκη Νικολέτας, κατέγραψε 166 κυβικά που
αντιστοιχούν σε 172,64€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’
αριθμ.2167/23-4-2013 αίτησή της, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή της, διότι η
κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα καθώς η οικεία παραμένει
κλειστή τους περισσότερους μήνες και οι προηγούμενες χρεώσεις ήταν χαμηλότερες
και αναλογικές της κατανάλωσης που πραγματοποιούσε. Έτσι, ο αρμόδιος
υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης προέβη σε έλεγχο του υδρομέτρου στις
31/5/2013 όπου δεν διαπιστώθηκε φθορά ή βλάβη. Η κ. Ρηνιωτάκη αναφέρει στην
αίτησή της ότι αδυνατεί να καλύψει το εν λόγω ποσό, λόγω της δύσκολης
οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται και ζητά την ευνοϊκή επίλυση του
θέματος. Προτείνεται ωστόσο να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί, διότι δεν
διαπιστώθηκε απόκλιση κυβικών ή φθορά του υδρομέτρου.
2) Λέζας Αθανάσιος αντίκλητος-ένοικος του Καράγιαννη Ιωάννη (κωδ. Οφειλέτη
10199), κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-22013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013, για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012,
το υδρόμετρο ακινήτου στον Οτζιά Κέας με αριθμό 006061 ιδιοκτησίας κ.
Καράγιαννη Ιωάννη-αντίκλητος-ένοικος Λέζας Αθανάσιος, κατέγραψε 174 κυβικά,
που αντιστοιχούν σε 238,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την
υπ’αριθμ.1997/12-3-2013 αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι η
κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα καθώς η οικεία παραμένει
κλειστή τους χειμερινούς μήνες πλην ορισμένων Σαββατοκύριακων. Έτσι ο αρμόδιος
υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης προέβη σε παράλληλη μέτρηση στις 31/5/2013
σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών.
Συνεπώς να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.
3) Δατσέρη Νικολέτα (κωδικός οφειλέτη 13129) κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013, για το
χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στον Οτζιά Κέας με
αριθμό 467 ιδιοκτησίας κ. Δατσέρη Νικολέτας, κατέγραψε 241 κυβικά που
αντιστοιχούν σε 680,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’
αριθμ.1544/1-4-2013 αίτησή της, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι η
κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα κατά τους
χειμερινούς μήνες όπου η διαμονή είναι ελάχιστη. Έτσι ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησε παράλληλη μέτρηση στις 31/5/2013, σύμφωνα
με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών. Συνεπώς
προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.
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4) Καστρινάκης Εμμανουήλ (κωδικός οφειλέτη 11131) κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013,
για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Μαράδες Κέας με αριθμό 108524 ιδιοκτησίας κ. Καστρινάκη Εμμανουήλ, κατέγραψε
423 κυβικά που αντιστοιχούν σε 2.267,62€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο
οφειλέτης με την υπ’αριθμ.1537/1-4-2013 αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του
υδρομετρητή, διότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα,
καθώς η οικεία δεν κατοικείται κατά τους χειμερινούς μήνες. Έτσι ο αρμόδιος
υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησε παράλληλη μέτρηση στις
31/5/2013, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των
κυβικών. Συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.
5) Ανδρόνικος Γεώργιος του Δημητρίου (κωδικός οφειλέτη 10908)κατά την σύνταξη
καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης
5/21-2-2013, για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου
στην περιοχή Οτζιάς Κέας με αριθμό 10908 ιδιοκτησίας κ. Ανδρόνικου Γεωργίου,
κατέγραψε 243 κυβικά που αντιστοιχούν σε 698,02€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ.1275/26-3-2013 αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του
υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό
διάστημα. Έτσι κατόπιν ελέγχου που πραγματοποίησε η αρμόδια υπηρεσία της
ύδρευσης με την διαδικασία της παράλληλης μέτρησης στις 31/5/2013 δεν
καταγράφηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών. Συνεπώς προτείνεται να
χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.
6) Καλαμπάκας Αντώνιος (κωδ. οφειλέτη 10213), κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ. 695/4-9-2012 και αριθμ. βεβαίωσης 21/4-9-2012, για το
χρονικό διάστημα 5ος 2011/10ος 2011, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Οτζιάς
Κέας με αριθμό 25760178 ιδιοκτησίας κ. Καλαμπάκα Αντωνίου, κατέγραψε 417
κυβικά που αντιστοιχούν σε 1.396,71€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης
με την υπ’ αριθμ. 646/19-2-2013 αίτησή του, ζητά την ευνοϊκή εξέταση του θέματος,
διότι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα υπήρξε διαρροή του κεντρικού αγωγού εντός
της οικίας, ο οποίος έσπασε λόγω υψηλής πιέσεως, ζημιά η οποία αποκαταστάθηκε
άμεσα. Προτείνεται επειδή η διαρροή παρουσιάστηκε μετά το ρολόι, να καταλογιστεί
το ποσό όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.
7) Σέρβος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε (κωδικός οφειλέτη 12270) κατά την σύνταξη
καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης
5/21-2-2013, για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου
στην περιοχή Μυλοπόταμος Κέας με αριθμό ΑΟ-39894-06 ιδιοκτησίας κ. Σέρβου
Κωνσταντίνου, κατέγραψε 157 κυβικά που αντιστοιχούν σε 349,22 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ.1164/22-3-2013
αίτησή του , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι η κατανάλωση είναι υψηλή
για το εν λόγω χρονικό διάστημα, και η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης προέβη σε
έλεγχο με την διαδικασία της παράλληλης μέτρησης όπου διαπιστώθηκε απόκλιση
3,5% στην καταγραφή των κυβικών και συνεπώς βάσει του κανονισμού ύδρευσης θα
πρέπει να υπολογιστεί νέα χρέωση για το εν λόγω χρονικό διάστημα υπολογισμένο με
τον μέσο όρο των 4 τελευταίων χρεώσεων. Ο οφειλέτης ζητά με την αίτησή του, την
διαγραφή των προηγούμενων χρεώσεών του, δηλαδή για τα χρονικά διαστήματα:
1/10/2009-31/3/2010 ποσό 116,00€, 1/4/2010-30/9/2010 ποσό 376,00€, 10/20104/2011 ποσό 473,48€, 5/2011-10/2011 ποσό 257,66€, διότι όπως υποστηρίζει δεν
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καταναλώθηκαν τα κυβικά από την στιγμή που το υδρόμετρο ήταν ελαττωματικό και
αφορούσε τις προαναφερθείσες χρεώσεις. Προτείνεται για το διάστημα 11ος 2011/5ος
2012, να υπολογιστεί νέα χρέωση υπολογισμένη με τον μέσο όρο των 4 τελευταίων
χρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης, και όσον αφορά τα προηγούμενα
χρονικά διαστήματα να καταλογιστούν ως έχουν.
8) Ζοga Stavros αντίκλητος ένοικος του κ.Γκόγκα Σπυρίδων (κωδικός οφειλέτη
11860)κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013
και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013, για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το
υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Κορησσία Κέας με αριθμό 25935087 ιδιοκτησίας
κ.Γκόγκα Σπυρίδων, κατέγραψε 290 κυβικά που αντιστοιχούν σε 1.200,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’αριθμ.1958/5-4-2013 αίτησή
του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομέτρου καθώς όπως διαπίστωσε και ο ίδιος υπήρξε
διαρροή την οποία και αποκατέστησε. Η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης διαπίστωσε την
διαρροή Ζητείται η ευνοϊκή εξέταση του θέματος από τον οφειλέτη, ενώ προτείνεται
να καταλογιστεί το ποσό όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.
9) Μαρτίνου Μαρίνα Ματθίλδη ιδιοκτήτρια του ακινήτου με αριθμό υδρομέτρου
932369 που βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013, για το
χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο κατέγραψε 1015 κυβικά που
αντιστοιχούν σε 7.429,86€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την
υπ’αριθμ.1548/1-4-2013 αίτησή της ζήτησε τον έλεγχο του υδρομέτρου, όπου όπως
διαπιστώθηκε από την τεχνική υπηρεσία ύδρευσης η μεγάλη αυτή κατανάλωση
προέκυψε από διαρροή που προκλήθηκε στην παροχή. Ζητείται να εξεταστεί το θέμα
ευνοϊκά. Να σημειωθεί ότι η οικονομική υπηρεσία μετά από έρευνα ενημερώθηκε για
την σύνδεση του ακινήτου με την κ. Μαρτίνου Μαρίνα Ματθίλδη, το οποίο φαινόταν
ως ιδιοκτησία του κ. Δημητρίου Γεωργίου της Έλιξος Α.Ε(κωδικός οφειλέτη 11781)
και συνεπώς οποιαδήποτε αλλαγή στην χρέωση θα γίνει στον κωδικό 11781 της
Έλιξος Α.Ε .Προτείνεται ωστόσο να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.
10) Νικολάου Νικόλαος (κωδικός οφειλέτη 11251) κατά τη σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με στοιχεία 5283/4-9-2012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012, για
το διάστημα 5ος/2011-10ος/2011 το υδρόμετρο ακινήτου με αριθμό 25572
ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Νικόλαου που βρίσκεται στην περιοχή Οτζιάς της νήσου
Κέας, κατέγραψε 223 κυβικά που αντιστοιχούν σε 398,27€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ). Όπως έγινε γνωστό από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης
προκλήθηκε βλάβη στο εν λόγω υδρόμετρο από άγνωστη αιτία. Ο υπάλληλος της
υπηρεσίας ύδρευσης έκλεισε την παροχή για να σταματήσει την διαρροή. Το
υδρόμετρο βρίσκεται σε απόσταση 200 περίπου μέτρων από την οικία του κ.
Νικολάου και ως εκ τούτου ο έλεγχός του καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος. Το θέμα
συζητήθηκε στην 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου με την
υπ΄αριθμ.180/2012 απόφαση, παρέμεινε η αρχική χρέωση. Επανέρχεται ο κ.
Νικολάου με νέα αίτηση και ζητά την επανεξέταση του θέματος. Από την οικονομική
υπηρεσία προτείνεται να καταλογιστεί το ποσό με την αρχική του βεβαίωση.
11) Μπάρλας Δημήτριος(κωδικός οφειλέτη 12238), κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013,
για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Οτζιάς Κέας με αριθμό 25935230 ιδιοκτησίας κ. Μπάρλα Δημητρίου, κατέγραψε 234
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κυβικά που αντιστοιχούν σε 619,54€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με
την υπ’ αριθμ.1275/26-3-2013 αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι
θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και
συγκεκριμένα επανέρχεται για έλεγχο του υδρομέτρου καθώς και σε προηγούμενες
περιόδους το εν λόγω υδρόμετρο παρουσίαζε υψηλές καταναλώσεις, οι οποίες
εξετάστηκαν σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Προτείνεται να ισχύσει η αρχική
βεβαίωση και για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012.
12) Κορασίδης Γεώργιος (κωδικός οφειλέτη 12414), αντίκλητος-ένοικος Πατηνιώτης
Σταύρος κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.5283/4-92012 και αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012, για το χρονικό διάστημα 5ος/201110ος/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 21/4-92012 να υπολογιστεί κατά τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε και για τον προηγούμενο
λογαριασμό. Ο κ. Πατηνιώτης επανέρχεται με την υπ΄άριθμ. 1162/21-3-2013 αίτησή
του που αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων αιτήσεών του, ζητά την επανέκδοση
του λογαριασμού του και για το διάστημα 11ος 2011/5ος 2012,καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013(το οποίο
κατέγραψε 102 κυβικά που αντιστοιχούν σε 121,08€)με τον ίδιο τρόπο που
υπολογίστηκε και για τις προηγούμενες χρεώσεις του, διότι το υδρόμετρο άλλαξε από
την υπηρεσία ύδρευσης τον Σεπτέμβριο του 2012.
13) Λέπουρα - Ζουλού Μαρία (κωδικός οφειλέτη 11289), κατά την σύνταξη
καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης
5/21-2-2013, για το χρονικό διάστημα 10ος 2010/4ος 2011, το υδρόμετρο ακινήτου
στην περιοχή Κορησσία Κέας με αριθμό 29339 ιδιοκτησίας κ. Λέπουρα Ζουλού
Μαρίας
κατέγραψε
362
κυβικά
που
αντιστοιχούν
σε
1.209,34€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 4440/5-7-2012 αίτησή
της ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή
για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης πραγματοποίησε
έλεγχο στις με την διαδικασία της παράλληλης μέτρησης στις 19/12/2012 όπου
καταγράφηκε απόκλιση της τάξεως του 4,5%. Έτσι προτείνεται σύμφωνα με το
κανονισμό της ύδρευσης να υπολογιστεί η τεκμαρτή κατανάλωση, βάσει του μέσου
όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων και δίχως να υπερβαίνει την αντίστοιχη
περσινή ένδειξη η οποία αντιστοιχεί σε 230 κυβικά, τα οποία υπολογίζονται σε
660,29€
14) Μερκούρης Αθανάσιος(κωδικός οφειλέτη 11255), κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013,
για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Οτζιάς Κέας με αριθμό 932162 ιδιοκτησίας κ. Μερκούρη Αθανασίου , κατέγραψε 413
κυβικά που αντιστοιχούν σε 2.180,42€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης
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με την υπ’αριθμ.1167/22-3-2013 αίτησή του , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή,
διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Έτσι
κατόπιν ελέγχου που πραγματοποίησε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ύδρευσης με
την διαδικασία της παράλληλης μέτρησης στις 31/5/2013 διαπίστωσε απόκλιση της
τάξεως του 3,5%. Συνεπώς βάσει του κανονισμού ύδρευσης εφόσον το υδρόμετρο
είναι ελαττωματικό θα επαναβεβαιωθεί η χρέωση βάσει του μέσου όρου των
τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων χωρίς να υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη
η οποία ήταν 2 κυβικά.
15) Χάλαρη Εμμανουέλα (κωδικός οφειλέτη 11885) κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ. 695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013,
για το χρονικό διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Οτζιάς Κέας με αριθμό 29942 ιδιοκτησίας κ. Χάλαρη Εμμανουέλας , κατέγραψε 124
κυβικά που αντιστοιχούν σε 117,05€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με
την υπ’ αριθμ.905/5-3-2013 αίτησή της , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι
θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα, όπως επίσης
και για το αντίστοιχο εξάμηνο περιόδου 10/2010-4/2011 βεβαιωτικού καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ. 695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013,
όπου είχαν καταγραφεί 312 κυβικά που αντιστοιχούν σε 824,46€. Έτσι κατόπιν
ελέγχου που πραγματοποίησε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ύδρευσης με την
διαδικασία της παράλληλης μέτρησης στις 31/5/2013 δεν καταγράφηκε απόκλιση
στην καταγραφή των κυβικών. Συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς
βεβαιωθεί και για τα δύο εξάμηνα.
16) Αναστόπουλος Παναγιώτης αντίκλητος ένοικος του κ. Μπαλόπιτα Εμμανουήλ
(κωδικός οφειλέτη 11384) κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ.
Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013, για το χρονικό διάστημα
11ος 2011/5ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Βουρκάρι Κέας με αριθμό
24928515 ιδιοκτησίας κ. Μπαλόπιτα Εμμανουήλ-αντίκλητος ένοικος Αναστόπουλος
Παναγιώτης, κατέγραψε 164 κυβικά που αντιστοιχούν σε 205,34€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ.1176/22-3-2013
αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση
είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Έτσι κατόπιν ελέγχου που
πραγματοποίησε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ύδρευσης με την διαδικασία της
παράλληλης μέτρησης στις 31/5/2013 δεν καταγράφηκε απόκλιση στην καταγραφή
των κυβικών. Συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου, τις ενστάσεις των ανωτέρω πολιτών και
εισήγηση του Αντιδημάρχου, την πρόταση του επικεφαλής της μειοψηφίας
χρέωση -κατ' εξαίρεση και άπαξ- όλων των περιπτώσεων στις οποίες
καταγράφηκε βλάβη του υδρόμετρου με το ελάχιστο τιμολόγιο

του
την
για
δεν

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης δηλώνει “ΠΑΡΩΝ”)
1. Ρηνιωτάκη Νικολέτα (κωδικός οφειλέτη 12271): να εφαρμοστεί κλιμακωτή
χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης
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2. Λέζας Αθανάσιος αντίκλητος-ένοικος του Καράγιαννη Ιωάννη (κωδ. Οφειλέτη
10199): να εφαρμοστεί κλιμακωτή χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την
τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης
3. Δατσέρη Νικολέτα (κωδικός οφειλέτη 13129): να εφαρμοστεί κλιμακωτή
χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης
4. Καστρινάκης Εμμανουήλ (κωδικός οφειλέτη 11131): να εφαρμοστεί
κλιμακωτή χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό
κατανάλωσης
5. Ανδρόνικος Γεώργιος του Δημητρίου (κωδικός οφειλέτη 10908): να
εφαρμοστεί κλιμακωτή χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των
3€/κυβικό κατανάλωσης
6. Καλαμπάκας Αντώνιος (κωδ.οφειλέτη 10213): να εφαρμοστεί κλιμακωτή
χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης
7. Σέρβος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε (κωδικός οφειλέτη 12270): για το
διάστημα 11ος 2011/5ος 2012, να υπολογιστεί νέα χρέωση υπολογισμένη με
τον μέσο όρο των 4 τελευταίων χρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό
ύδρευσης, και όσον αφορά τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα να
καταλογιστούν ως έχουν.
8. Ζοga Stavros αντίκλητος ένοικος του κ. Γκόγκα Σπυρίδων (κωδικός
οφειλέτη 11860): να εφαρμοστεί κλιμακωτή χρέωση με ανώτατη χρέωση
κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης
9. Μαρτίνου Μαρίνα Ματθίλδη ιδιοκτήτρια του ακινήτου με αριθμό υδρομέτρου
932369, το οποίο είναι χρεωμένο στον κωδικό 11781 Έλιξος Α.Ε : να
εφαρμοστεί κλιμακωτή χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των
3€/κυβικό κατανάλωσης
10. Νικολάου Νικόλαος (κωδικός οφειλέτη 11251): να εφαρμοστεί κλιμακωτή
χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης
11. Μπάρλας Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 12238): να εφαρμοστεί κλιμακωτή
χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης
12. Κορασίδης Γεώργιος (κωδικός οφειλέτη 12414): για το διάστημα 11ος 2011/5ος
2012, να υπολογιστεί νέα χρέωση υπολογισμένη με τον μέσο όρο των 4
τελευταίων χρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης
13. Λέπουρα- Ζουλού Μαρία (κωδικός οφειλέτη 11289): να υπολογιστεί η
τεκμαρτή κατανάλωση, βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων
ενδείξεων και δίχως να υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη η οποία
αντιστοιχεί σε 230 κυβικά, τα οποία υπολογίζονται σε 660,29€
14. Μερκούρης Αθανάσιος(κωδικός οφειλέτη 11255): να επαναβεβαιωθεί η
χρέωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων χωρίς να
υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη η οποία ήταν 2 κυβικά.
15. Χάλαρη Εμμανουέλα (κωδικός οφειλέτη 11885): να εφαρμοστεί κλιμακωτή
χρέωση με ανώτατη χρέωση κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης
16. Αναστόπουλος Παναγιώτης αντίκλητος ένοικος του κ. Μπαλόπιτα Εμμανουήλ
(κωδικός οφειλέτη 11384): να εφαρμοστεί κλιμακωτή χρέωση με ανώτατη
χρέωση κυβικών την τάξη των 3€/κυβικό κατανάλωσης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 108/2013
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Θέμα 9ο: Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που αφορά στο έργο «Αποκατάσταση Χώρου
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων» του Δήμου Κέας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η προτεινόμενη
πράξη αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και στην αποκατάσταση
του ΧΑΔΑ στη θέση «Χαλαρά» του Δήμου Κέας μετά την οριστική παύση
λειτουργίας του.
Ακολούθως αναλύονται τα έργα που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της
ανωτέρω πράξης.
Εκπονήθηκε η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης για τον υπό
μελέτη ανεξέλεγκτο χώρο διάθεσης και χορηγήθηκε η υπ' αριθ. Πρωτ.
28341/5941/18-9-2012 απόφαση “Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης Χώρου
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Χάλαρα”, κατατάσσοντάς
τον, σε επικινδυνότητα 34 βαθμών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 109974/3106/22-102004 Εγκύκλιο του τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περ/κου
Σχεδιασμού, του ΥΠΕΧΩΔΕ. Εκτιμάται ότι τα προτεινόμενα απαιτούμενα μέτρα για
την περιβαλλοντική αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. θα είναι τα ακόλουθα:
12. Εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων και συγκέντρωσής τους σε
μικρότερη έκταση της τάξης των 9,6 στρ.
13. Εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του απορριμμαντικού ανάγλυφου
14. Στρώση τελικής κάλυψης
15. Στρώση εξομάλυνσης
16. Στρώση επιφάνειας
17. Εκσκαφή τάφρου απορροής ομβρίων
18. Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου, ενημερωτική πινακίδα, εργασίες
πρασίνου, διαδικασία φύτευσης, δεξαμενή νερού
Το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στο ποσό των 183.952,46€
πλέον Φ.Π.Α. 16%, 213.384,85€, ενώ αντίστοιχα των απαιτούμενων μελετών :
Μελέτη

Κόστος( €)

Τεχνική
Μελέτη
Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης ΧΑΔΑ (ΤΜΠΑ) ΧΑΔΑ
«Χάλαρα» Δήμου Κέας
Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση
«Χάλαρα» του Δήμου Κέας
ΣΥΝΟΛΟ

2.500,00

ΦΠΑ 23%

2.185,00

7.000,00
9.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

11.685,00

Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στη θέση «Χάλαρα» του
Δήμου Κέας είναι επιβεβλημένη τόσο για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας
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του περιβάλλοντος, όσο και για λόγους δημοσιονομικού συμφέροντος. Με δεδομένη
τη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας, ενδεχόμενη επιβολή οποιουδήποτε
ύψους προστίμου από την Ε.Ε. θα αποτελούσε σημαντική έλλειψη αξιοπιστίας έναντι
των προσπαθειών εξοικονόμησης πόρων που καταβάλλονται σε όλα τα επίπεδα της
Δημόσιας Διοίκησης και από τους πολίτες.
Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και ήδη είναι ελάχιστος ο χρόνος για την
ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών που θα διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της
χώρας με τις απαιτήσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και την
αποφυγή του βαρύτατου προστίμου.
Επιπρόσθετα δε, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του
υφιστάμενου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης είναι πολύ μεγάλη, καθώς ο χώρος δεν
διαθέτει μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, όπως στεγάνωση για την αποφυγή
εισροής στραγγισμάτων στον υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα, έργα συλλογής
και απομάκρυνσης στραγγισμάτων, έργα ελέγχου εκπομπών βιοαερίου, κλπ.
Από τη συγκεκριμένη ανάλυση γίνεται σαφές ότι τα έργα αποκατάστασης του
ΧΑΔΑ του Δήμου Κέας, αλλά και τα έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι
δράσεις απαραίτητες, τόσο για το Δήμο, όσο και για τους κατοίκους του. Η
ολοκλήρωσή τους είναι επιβεβλημένη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι
περιβαλλοντικές, αλλά κυρίως οικονομικές, συνέπειες για το Δήμο θα είναι
σημαντικές.
Συνοπτικά, η προτεινόμενη πράξη θα συμβάλλει:
• στην εξάλειψη της προκαλούμενης ρύπανσης από τον ανεξέλεγκτο χώρο
διάθεσης απορριμμάτων και στη βιώσιμη και ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων του
Δήμου Κέας.
• στη βελτίωση την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας και στην επίτευξη
υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας του νησιού ως τουριστικού προορισμού.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την υποβολή ή
μη, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης ένταξης του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΑΛΑΡΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013»
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
υπ' αριθ. πρωτ. 28341/5941/18-9-2012 απόφαση “Χορήγηση Άδειας Αποκατάστασης
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Χάλαρα” και την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης
ένταξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΑΛΑΡΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007 - 2013»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 109/2013
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Θέμα 10ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ 25-1-13).
2. Τις διατάξεις του ν.4093/12 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016".
3. Την υπ' αριθμ. Οικ 47490/18.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
των Δήμων για το οικ. έτος 2013.
4. Την ΚΥΑ υπ’ αριθμ.7261 (ΦΕΚ 450 Β΄26.2.2013) «Καθορισμός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»
(Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
του άρθρου 4 του ν.4111/2013.
5. Την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/262-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης’ (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013.
6. Την υπ’ αριθμ. 163/2013 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενεκρίθη κατά πλειοψηφία το ΟΠΔ του Δήμου Κέας για το 2013
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») με
σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών,
καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.
Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης
των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).
Το Ολοκληρωμένο Πλαισιο Δρασης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψιζει:
(α) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δρασης,
(β) το ετησιο πρόγραμμα δρασης και
(γ) τον ετησιο προυπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικων προσωπων αυτων που ειναι
ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρωο Φορέων Γενικης Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικης Κυβέρνησης).
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Στα πλαίσιο των οδηγιών που δίνονται με την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-022013) του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπου καθορίζονται τα κριτήρια και η
διαδικασία για την παρακολούθηση του ΟΠΔ, ο Δήμος μας υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τους παρακάτω πίνακες:
- Πίνακες 5ετούς προγραμματισμού : Αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός ανά
άξονα-μέτρο-στόχο, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ανά άξονα-μέτρο-στόχο-δράση και
συγκεντρωτικά τις πηγές χρηματοδότησης ανά άξονα και μέτρο.
- Πινακας Ετησιου Προγραμματισμού : Στον Πινακα του Ετησιου Προγραμματισμού
αποτυπωνονται οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικης αρχης
για το επόμενο έτος καθως και βασικές δρασεις και ενέργειες ανα διεύθυνση, σύμφωνα με τον πινακα 4, ωστε να εξυπηρετειται ο Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού.
Ο Πίνακας αποτυπώνει το ΕΠΔ ανά διεύθυνση και διαχωρίζεται σε ενέργειες της
διεύθυνσης και σε επενδύσεις.
Για κάθε ενέργεια και κάθε επένδυση αναφέρονται τα προϋπολογισθέντα ποσά ανά
ΚΑΕ, η πηγή χρηματοδότησης και ο άξονας και μέτρο στο οποίο αντιστοιχεί.
- Πινακας στοχοθεσιας οικονομικων αποτελεσματων των ΟΤΑ και των νομικων τους
προσωπων δημοσιου δικαιου : Στον πινακα αυτό αποτυπωνονται σε ενοποιημένη και
συνοπτικη μορφη τα στοιχεια του ετησιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποια συνιστούν τις εκτιμησεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντιστοιχου οικονομικού
έτους. Οι εκτιμησεις αυτές αποτελούν τους ετησιους στόχους εσόδων και δαπανων
που θέτει ο ΟΤΑ δια της καταρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επιτευξης
των οποιων ελέγχεται κατα τη διαρκεια του έτους με βαση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του και με γνωμονα το επιπεδο συμβολης του στην επιτευξη των δημοσιονομικων στόχων που τιθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χωρας, σύύ μφωνα με το ν. 4093/12.
Δηλαδη ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθοριζοντας μηνιαιο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπωνοντας δια αυτού τη χρονικη πορεια εκπληρωσης των
ετησιων εκτιμησεων του εσόδων και δαπανων, σε επιπεδο μηνα και τριμηνου καθως
και σωρευτικα από την αρχη του έτους (Ιαν.-Μαρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και
Ιαν.-Δεκ.).
Η εξέλιξη των απληρωτων υποχρεωσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβανεται επισης υπόψη κατα την αξιολόγηση του
προγραμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επιτευξης των στόχων, με γνωω μονα το βαθμό συμβολης του στους αντιστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που
έχουν τεθει για την Τοπικη Αυτοδιοικηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.
Για το έτος 2013 οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΟΠΔ, μαζί με τον Πίνακα Στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλουν κατ’ ελάχιστον να υποβάλουν το Στρατηγικό
Σχεδιασμό και το Τεχνικό τους Πρόγραμμα. Παράλληλα είναι δυνατή η αποστολή
του συνόλου ή μέρους των λοιπών σχετικών πινάκων του ΟΠΔ (πίνακες 2 και 3 για
τον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό» και πίνακας 4 για το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες του Δήμου μας προχώρησαν
στην κατάρτιση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» το οποίο υποβλήθηκε προς
έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και το οποίο διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ 25-1-13).
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2. Τις διατάξεις του ν.4093/12 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016".
3. Την υπ' αριθμ. Οικ 47490/18.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
των Δήμων για το οικ. έτος 2013.
4. Την ΚΥΑ υπ’ αριθμ.7261 (ΦΕΚ 450 Β΄26.2.2013) «Καθορισμός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»
(Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
του άρθρου 4 του ν.4111/2013.
5. Την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/262-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης’ (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013.
6. Την υπ’ αριθμ. 163/2013 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κύριοι Ευαγγέλου Ιωάννης, Λέπουρας Στυλιανός και
Βρεττός Στέφανος δηλώνουν “ΠΑΡΩΝ”)
Εγκρίνει και ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Κέας για το
έτος 2013 .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 110/2013
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Θέμα 11ο: Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού
Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου,
Ποσειδωνίας και Σερίφου»
2) Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης
απόφαση 165/11-6-2007)
3) Το Β.Δ. 17-5/15-6-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και Κοινοτήτων»
4) Το άρθρο 11 του Ν. 1416/84
5) Το άρθρο 28 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180 Α!) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6) Το άρθρο 100 του Ν.38521/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/ 07.06.2010)
7) Την υπ’ αριθμ. 344/13.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σύρου
8) την αριθ.2168/612/12.02.2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων, τον καθαρισμό αποχετευτικών δικτύων, την συντήρηση-επισκευή ηλεκτροφωτισμού συμπεριλαμβανομένων και των υλικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη
Κορησσίας-Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου
9) Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Ο Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας»
Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Κέας, έτους 2013,
με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων, τον καθαρισμό αποχετευτικών δικτύων,
την συντήρηση-επισκευή ηλεκτροφωτισμού συμπεριλαμβανομένων και των υλικών
καθώς και την παροχή υπηρεσιών στην χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου .
Η δαπάνη της προγραμματικής σύμβασης έχει προβλεφθεί να καλυφθεί από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
ο.ε.2013 (ΚΑ 00-6736.008).
Καλείται, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
1. τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κέας με αντικείμενο την
καθαριότητα των χώρων, τον καθαρισμό αποχετευτικών δικτύων, την συντήρηση-επισκευή ηλεκτροφωτισμού συμπεριλαμβανομένων και των υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών στην χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου συνολικού ποσού 52.000,00 ευρώ
2. τα άρθρα της προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ως κάτωθι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Ερμούπολη της Σύρου σήμερα ........................................................................του
μηνός..........................2013 μεταξύ των παρακάτω φορέων που από εδώ και
πέρα ονομάζονται για συντομία συμβαλλόμενοι:
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1)

Το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον
Πρόεδρο αυτού
2) Ο Δήμος ΚΕΑΣ νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο αυτού συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Άρθρο 1 (Προοίμιο)
Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες της συμφωνίας αυτής που αποσκοπεί στην μεταβίβαση οικονομικών πόρων από το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Σύρου στον Δήμο ΚΕΑΣ με αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών από τον πιο πάνω
Ο .ΤΑ. στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου πάντα πάνω στη χερσαία λιμενική
ζώνη Κορησσίας- Γιαλισκαρίου- Βουρκαρίου
Άρθρο 2
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται σήμερα η παρούσα προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με διατάξεις:
α) του άρθρου 28 Ν.2738/99 ΦΕΚ 180 Α όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει β) του
άρθρου 225 Ν.3463/2006 ,ΦΕΚΑ 114/8.6.2006 γ) του άρθρου 11 του Ν. 1416/84 ,
δ) του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΑΙ/07.06.2010)
ε) την αριθ. 344/13.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
στ) την αριθ.2168/612/12.02.2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων, τον καθαρισμό αποχετευτικών δικτύων, την συντήρηση-επισκευή ηλεκτροφωτισμού
συμπεριλαμβανομένων και των υλικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στη
χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου
ζ)
Άρθρο 3
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου παραχωρεί στον Δήμο Κέας για τις
υπηρεσίες που θα παρέχει το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων (52.000,00) ευρώ σε
βάρος της οικείας ΚΑ 00-6736.008 πίστωσης του προϋπολογισμού
Άρθρο 4
Ο Δήμος Κέας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τους πιο πάνω
πόρους του άρθρου 3 αυτής της σύμβασης αποκλειστικά για την καθαριότητα
των χώρων, τον καθαρισμό αποχετευτικών δικτύων, την συντήρηση-επισκευή
ηλεκτροφωτισμού συμπεριλαμβανομένων και των υλικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής της και για ένα χρόνο και
συγκεκριμένα:
α) Για την καθημερινή καθαριότητα της χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας- Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, τρείς φορές την
εβδομάδα τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο και μία φορά
την εβδομάδα τους υπόλοιπους μήνες, τον ευπρεπισμό (ασβέστωμα) των ρείθρων
των πεζοδρομίων που θα γίνεται δύο φορές ετησίως, καθώς και τον ευπρεπισμό
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(βάψιμο) των φανοστατών και των δεστρών πρόσδεσης των πλοίων που θα γίνεται
δύο φορές ετησίως, διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα καθαρισμού που είναι
αναγκαία για το σκοπό αυτό, τα εργαλεία και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτείται
για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης το αναγκαίο ειδικευμένο εργατικό
προσωπικό και τους απαραίτητους χειριστές μηχανημάτων ώστε η καθαριότητα των
χώρων να είναι άριστη και συνεχής
β) Για την ημερήσια αποκομιδή των απορριμμάτων, από όλους του κάδους καθαριότητας (τροχήλατους-containers-επιστυλους-δοχεία χάρτου και απορριμμάτων)
στην χερσαία λιμενική ζώνη και την περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους
άχρηστων αντικειμένων
γ) Για τον καθαρισμό-απόφραξη αποχετευτικών δικτύων από φερτές ύλες της χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
γ) Για την συντήρηση-επισκευή ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου συμπεριλαμβανομένων και των υλικών και συγκεκριμένα: α) Αντικατάσταση λαμπτήρων, οργάνων ένωσης (Μ/Τ, στάρτερ )προβολέων, ασφαλειών σε πίνακες, γλόμπων β) Έλεγχος πινάκων για πτώση ασφαλειών γ)
Επίβλεψη δικτύου φωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων και άμεση ενημέρωση ΔΛΤΣ
σε περίπτωση βλαβών και επιβλαβών ενεργειών τρίτων
δ) Για την καθαριότητα του θαλάσσιου χώρου της λιμενικής ζώνης Κορησσίας Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
ε) Για την τροφοδοσία των πλωτών με νερό στη λιμενική ζώνη Κορησσίας- Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
στ) Για την παροχή νερού-ρεύματος στα σκάφη στη λιμενική ζώνη Κορησσίας- Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
ζ) Για τη διευκόλυνση των σκαφών κατά την πρόσδεσή τους στη λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
η) Για τις εισπράξεις από τη λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου- Βουρκαρίου
για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (φως, νερό, κ.λπ.) και θα
εκδίδει τις απαιτούμενες αποδείξεις. Οι εισπράξεις θα αποδίδονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου κάθε μήνα και εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη του μήνα.
θ) Ο Δήμος υποχρεούται στην πιστή τήρηση της διαδικασίας όσον αφορά τη συμπλήρωση από τον υπεύθυνο κάθε σκάφους του δελτίου άφιξης και αναχώρησης
σύμφωνα με τα πρότυπα του Ναυτιλίας) για όλα τα σκάφη
ι) Για τον έλεγχο της στάθμευσης των οχημάτων
κ) Για τον χειρισμό των μπαρών εισόδου-εξόδου στο λιμένα Κορησσίας σύμφωνα με
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας.
Κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών να μην δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στους υπόψη λιμένες και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφάλειας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ώστε να μην προκύψει κίνδυνος οποιουδήποτε ατυχήματος.
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Άρθρο 5
Τον συντονισμό ,και τη παρακολούθηση της τήρησης της σύμβασης θα έχει η
επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό αποτελούμενη
1)
από τον Πρόεδρο του ΔΛΤΣ
2)
και
τον Δήμαρχο ΚΕΑΣ
και τη διαιτησία σε περίπτωση διαφορών θα έχει τριμελής επιτροπή, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό και αποτελείται από :
1)
Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
2)
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
3)
Τον Δήμαρχο ΚΕΑΣ
Η Επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία
Άρθρο 6
Η σύμβαση αυτή ισχύει από της υπογραφής της και για ένα χρόνο Με την
υπογραφή της σύμβασης το ΔΛΤΣ θα προκαταβάλει ποσοστό 30% επί της συμβάσεως.
Το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης θα εκταμιευθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης, μετά την εξέταση απολογιστικών στοιχείων και των σχετικών παραστατικών, τα οποία ο εν λόγω Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει και θα
αφορούν την ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις του ,που εκπορεύονται από το άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης και της συνυπογραφής βεβαίωσης της Επιτροπής συντονισμού και παρακολούθησης
Άρθρο 7
Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ή μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή σε
περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών
δυσλειτουργιών στην πορεία των εργασιών κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παρακολούθησης των όρων της παρούσας σύμβασης διαπιστώσει κατά τη διενέργεια αυτοψιών ότι ο Δήμος Κέας δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του για την καθαριότητα των χερσαίων λιμενικών ζωνών Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου ορίζονται ποινικές ρήτρες ως εξής:
Α) την πρώτη φορά θα γίνει απλή σύσταση προς το Δήμο Κέας
Β) τη δεύτερη φορά θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους 5% επί του συνολικού ποσού
της παρούσας σύμβασης, ήτοι 2.600,00€.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ
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ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1)
Το Π.Δ. 131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού
Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
2)
Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
3)
Το Β.Δ. 17-5/15-6-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
4)
Το άρθρο 11 του Ν. 1416/84
5)
Το άρθρο 28 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180 Α!) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6)
Το άρθρο 100 του Ν.38521/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/ 07.06.2010)
7)
Την υπ’ αριθμ. 344/13.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σύρου
8)
την αριθ.2168/612/12.02.2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων, τον καθαρισμό αποχετευτικών δικτύων, την συντήρηση-επισκευή ηλεκτροφωτισμού συμπεριλαμβανομένων και των υλικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου
9)
Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Ο Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κέας με Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Σύρου και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 111/2013

Θέμα 12ο: Εξέταση της υπ’ αριθμ. 3360/17-6-13 ένστασης του κ. Κων/νου
Αλέξανδρου Καρούλη νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι τη Δευτέρα 17
Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την
εκμίσθωση τμημάτων των παραλιών του Δήμου Κέας.
Κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού εκμίσθωσης της παραλίας “ΜΠΟΥΡΗΣ
-ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ” κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 3360/17-6-13 ένσταση από τον κ. Κων/νο
Αλέξανδρο Καρούλη, νόμιμο εκπρόσωπο της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
Στην ένσταση αναφέρει ότι, χρησιμοποιώντας βία, τρίτο άτομο του απέσπασε τον
φάκελο με τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα κατέθετε στην επιτροπή για την
συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Ως εκ τούτου και λόγω της σοβαρότητας του εν λόγω θέματος και σύμφωνα με το
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή παρέπεμψε το εν λόγω θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 144/2013 απόφασή της.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί αποδοχής ή μη της ανωτέρω
ένστασης του κ. Κων/νου Αλέξανδρου Καρούλη νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Α.
ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’ αριθμ. 3360/17-6-13 ένσταση του κ. Κων/νου Αλέξανδρου Καρούλη, νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ., την εισήγηση του Δημάρχου για μη
αποδοχή της εν λόγω ένστασης λόγω μη υποβολής σχετικής μήνυσης και καταγραφής
του συμβάντος και την εισήγηση του επικεφαλής της μειοψηφίας για αποδοχή του
αποτελέσματος της διαδικασίας του διαγωνισμού εκμίσθωσης της παραλίας “Μπούρης - Κούνδουρος”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Απορρίπτει την ένσταση του κ. Κων/νου Αλέξανδρου Καρούλη, νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ., καθώς δεν κατετέθη ποτέ αντίστοιχη μηνυτήριος αναφορά, καταγγελία και καταγραφή του συμβάντος στο Α.Τ. Κέας για τη βίαιη απόσπαση του φακέλου του με τα δικαιολογητικά έγγραφα για συμμετοχή του
στη δημοπρασία, κατά τον ισχυρισμό του κ. Καρούλη.
2. Δηλώνει ρητά ότι παρόμοιες συμπεριφορές με αυτές που σημειώθηκαν δεν είναι
αποδεκτές και δεν θα επιτραπεί να επαναληφθούν στο μέλλον.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 112/2013

Θέμα 13ο: Παράταση συμβάσεων και έγκριση συγκριτικού πίνακα για την «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας για το σχολικό
έτος 2012 - 2013)
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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
την ΚΥΑ 35415/28.07.2011 προβλέπεται η διαδικασία παράτασης και τροποποίησης
των συμβάσεων με χρήση της προαίρεσης 20% που αφορούσαν στη μεταφορά
μαθητών του Δήμου Κέας για το σχολικό έτος 2012 – 2013 από ιδιώτες ιδιοκτήτες
μεταφορικών μέσων.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες βεβαιώσεις των διευθυντών των σχολικών
μονάδων που εξυπηρετούνται από δημόσιες συμβάσεις μεταξύ Δήμου και
μεταφορέων, προκύπτει ότι, ενώ η μελέτη για τη μεταφορά προέβλεπε 170
δρομολόγια ετησίως, τελικώς έγιναν 176 για να καλυφθούν οι ανάγκες Δημοτικού
Ιουλίδας και Γυμνασίου - Λυκείου, και 168 για το ΕΠΑΛ Κέας.
Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την παράταση των εν λόγω συμβάσεων
για 6 εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο συγκριτικό πίνακα, όπως
αυτός διαμορφώθηκε βάσει των νέων αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου,
τον οποίο και παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει.
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 ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων ως προς τον αριθνμό δρομολογίων,
που αφορούν στη μεταφορά μαθητών του Δήμου Κέας για το σχολικό έτος
2012 – 2013 από ιδιώτες ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων σε 176 δρομολόγια
για να καλυφθούν οι ανάγκες Δημοτικού Ιουλίδας και Γυμνασίου - Λυκείου,
και 168 για το ΕΠΑΛ Κέας
2. Εγκρίνει τον επισυναπτόμενο συγκριτικό πίνακα δρομολογίων, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 113/2013

Θέμα 14ο: Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης αγοραίων επιβατηγών ζώων
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006, το Δημοτικό
Συμβούλιο εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις, θέτει όρους «για τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας […] τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης».
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να δεσμεύει θέσεις
στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών
αναγκών, με προϋπόθεση ότι οι θέσεις αυτές θα φέρουν ειδική σήμανση.
Για το λόγο αυτό και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 63/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Κανονισμός Κυκλοφορίας Αγοραίων
Επιβατηγών Ζώων Δήμου Κέας, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία δύο (2) θέσεων στάθμευσης, συνολικής διάστασης 10m x 3m, πλησίον της στάσης
λεωφορείου στη θέση Ροκομένο της Ιουλίδας Κέας για τη στάθμευση αγοραίων επιβατηγών ζώων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των εν λόγω θέσεων θα αποτελεί η
νόμιμη επαγγελματική ιδιότητα των ημιονηγών-ονηλατών, η φυσική παρουσία του
ιδιοκτήτη του ζώου και η εξασφάλιση της καθαριότητας και υγιεινής του χώρου από
τους χρήστες του.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006, την υπ’ αριθμ. 63/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δημιουργία δύο (2) θέσεων στάθμευσης, συνολικής διάστασης
10m x 3m, πλησίον της στάσης λεωφορείου στη θέση Ροκομένο της Ιουλίδας Κέας
για τη στάθμευση αγοραίων επιβατηγών ζώων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των εν λόγω θέσεων θα αποτελεί η
νόμιμη επαγγελματική ιδιότητα των ημιονηγών-ονηλατών, η φυσική παρουσία του
ιδιοκτήτη του ζώου και η εξασφάλιση της καθαριότητας και υγιεινής του χώρου από
τους χρήστες του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 114/2013

Θέμα 15ο: Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

33

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 15ης Ιουλίου 2013
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 15 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι οι κάτωθι πολίτες ζητούν με αίτησή τους τη μίσθωση κοινόχρηστων
χώρων:
1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της κας Στεφανάτου
Βιολέττας για την ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών και την τοποθέτηση
ομπρέλας σκίασης .
Η κα Στεφανάτου Βιολέττα ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος –
βιβλιοπωλείου με την επωνυμία «Βιβλιόγατος», που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας
έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 3327/17-6-2013 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση
κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 12 τ.μ. Την παρούσα αίτηση συνοδεύει
σχετική και κατά τις διατάξεις του άρθρο 13 §6 του Ν. 1080/80 γνωμοδότηση του
Α.Τ. Κέας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του το Ν. 3463/2006, άρθρο 37, το Β.Δ από 24-9/20 – 10 -58 άρθρο 13, το Ν.
1080/1980, άρθρο 3, το Ν. 1043/1980, το Ν. 1577/1985, την αρ. 19 - Απόφαση
52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και
48, το Ν. 1828/89, το Ν. 1900/90, το Ν. 1337/83 άρθρο 17, παρ. 4, το Π.Δ
6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α- Ν.1337/1983 άρθρο 6, το Ποιν. Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1
και το Ν. 3254/04
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει το αίτημα παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην κα Στεφανάτου Βιολέττα ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος – βιβλιοπωλείου με την επωνυμία «Βιβλιόγατος», που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 115/2013

Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη,
ο οποίος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι
πολίτες αιτούνται επιστροφή χρημάτων και για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία
του Δήμου εισηγείται την λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, που διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο της υπηρεσίας στον:
1) Πατητή Συμεών του Ανδρέα αντίκλητος του Mozzafari Kian (κωδ.οφειλέτη
11405), να γίνει επιστροφή ποσού 49,14€ (κύρια οφειλή:46,21€ και προσαυξήσεις:
2,93€), για τέλη ύδρευσης περιόδων:10/2010-4/2011 βεβ. καταλόγου με αριθμ.
βεβαίωσης 8/2-3-2012 ποσού 19,21€.,4/2010-9/2010 βεβ. καταλόγου με αριθμ.
βεβαίωσης 15/28-6-2011 ποσού 19,80€, και 10/2009-3/2010 βεβ. καταλόγου με
αριθμ. βεβαίωσης 27/2-11-2010 ποσού 7,20€.Το εν λόγω ποσό εξοφλήθηκε με το
υπ'αριθμ.590/9-4-2012 διπλότυπο είσπραξης. Ύστερα από αίτημα του κ. Πατητή
Συμεών ζητείται η επιστροφή του εν λόγω ποσού διότι η χρέωση για το υδρόμετρο
29037 οικίας του κ.Mozzafari Kian δεν αφορούσε τον κ. Πατητή διότι δεν υπήρξε
ένοικος της εν λόγω οικίας. Οι χρεώσεις θα επαναβεβαιωθούν στο όνομα του κ.
Mozzafari Kian.
2) Ξέστερνου Μαρία του Αυγουστή, κωδικός οφειλέτη 11096, να γίνει επιστροφή
ποσού 71,07€ για τέλη ύδρευσης περιόδου 11ος/2011-5ος/2012 με αριθμ.
Πρωτ.695/21-2-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 5/21-2-2013, διότι κατόπιν ελέγχου που
πραγματοποίησε η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης το υδρόμετρο ιδιοκτησίας κ.
Ξέστερνου Μαρίας, διαπιστώθηκε ότι ήταν ελαττωματικό και λανθασμένα η
οφειλέτης εξόφλησε την βεβαιωμένη οφειλή της με το 1413/11-4-2013 διπλότυπο
είσπραξης ποσού 105,63€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με νέα εκτίμηση του
υπεύθυνου υδραυλικού της υπηρεσίας το εν λόγω χρονικό διάστημα θα υπολογιστεί
με τεκμαρτή κατανάλωση, η οποία είναι 20 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 34,56€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους:
1)
Πατητή Συμεών του Ανδρέα αντίκλητος του Mozzafari Kian (κωδ.οφειλέτη
11405), επιστροφή ποσού 49,14€
2)
Ξέστερνου Μαρία του Αυγουστή, κωδικός οφειλέτη 11096, επιστροφή ποσού
71,07€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 116/2013

Θέμα 17ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης για τη «Διαμόρφωση του περιβάλλοντα
χώρου των νέων Σφαγείων Ν. Κέας»
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
την 112/2010 απόφαση ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής Κέας, καθώς και την
υπ’ αριθμ 3155/23.06.2010 υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε η εκπόνηση
μελέτης για τη «Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των νέων Σφαγείων Νήσου
Κέας» από το μελετητικό γραφείο του κ. Γεώργιου Κωστάρα, κάτοχο μελετητικού
πτυχίου Β’ τάξης στην κατηγορία των συγκοινωνιακών μελετών, με υψηλή ειδίκευση
και εμπειρία σε εκπόνηση αντίστοιχων μελετών, έναντι αμοιβής 8.800,00€ πλέον
ΦΠΑ.
Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ 63798/3549/04.07.2013 από την προϊστάμενη Αρχή Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων, η θεώρηση της εν λόγω μελέτης, παρακαλώντας για την αποδοχή
και έγκριση του Δήμου Κέας, καθώς και η υπ’ αριθμ. 68692/3817/12.7.2013
απόφαση έγκρισης αυτής από τον προϊστάμενο του Τμ. Δομών και Περιβάλλοντος
της Δ.Τ.Ε.Κ.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η εν λόγω μελέτη, είναι σωστή και
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου. Επομένως, πρέπει να γίνει αποδοχή και
έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πληρωθεί ο μελετητής
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την 112/2010 απόφαση ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής Κέας, την υπ’
αριθμ 3155/23.06.2010 υπογραφείσα σύμβαση, το υπ’ αριθμ 63798/3549/04.07.2013
έγγραφο της προϊστάμενης Αρχής Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και την υπ’
αριθμ. 68692/3817/12.7.2013 απόφαση έγκρισης αυτής από τον προϊστάμενο του Τμ.
Δομών και Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και εγκρίνει τη μελέτη για τη «Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου
των νέων Σφαγείων Ν. Κέας» έναντι αμοιβής 8.800,00€ πλέον ΦΠΑ, προκειμένου
να πληρωθεί ο μελετητής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 117/2013

Σημείωση γραμματείας: Αποχωρεί ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Μαρούλης
Φίλιππος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Θέμα 1ο: Αποδοχή και κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων
για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ)
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 26742/02.07.2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
εγκρίθηκε η κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για
την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ), από τις
οποίες προκύπτει η χρηματοδότηση του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των
17.680,00€.
Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και προτείνουμε
την εν λόγω κατανομή, συνολικού ποσού 17.680,00€ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:
1. 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 του
την υπ’ αριθμ. 26742/02.07.2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για
την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ), ύψους
17.680,00€ και την κατανέμει εξ’ ολοκλήρου στον Κ.Α. 70.7311.0003: «Εργασίες
ολοκλήρωσης δημοτικών σφαγείων Κέας» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2013 του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 118/2013

Θέμα 2ο: Έγκριση ψηφίσματος έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ για το
πολυνομοσχέδιο που αφορά στους ΟΤΑ
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ακολουθεί προς έγκριση αυτούσιο το ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ
για το πολυνομοσχέδιο που αφορά στους ΟΤΑ :
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ
Η Έκτακτη Συνέλευση των Δημάρχων και των Διοικητικών Συμβουλίων των ΠΕΔ,
που συνήλθε στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου 2013 και είχε ως θέμα συζήτησης το πολυνομοσχέδιο που αφορά στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και της υπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων και τη θέση σε διαθεσιμότητα των εργαζομένων σ' αυτές,
καθώς και τη διεύρυνση της επιτροπείας των Δήμων μέσω του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», καταλήγει στο ακόλουθο ψήφισμα.
Η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης για κατάργηση βασικών αρμοδιοτήτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κίνηση εχθρική και απαξιωτική για το ρόλο, τη σημασία και την προσφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη Συνταγματική επιταγή για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού, αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο για
την αποκέντρωση και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση με βάση τις
αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.
Με την απόφασή της η Κυβέρνηση καταργεί κάθε έννοια κράτους δικαίου και λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της για την κατάργηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών, όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία και οι Σχολικοί Φύλακες καθώς και για τη θέση σε διαθεσιμότητα και απόλυση των εργαζομένων
σ' αυτές διότι:
Πρώτον, η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Κεντρικό
Κράτος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας.
Δεύτερον, τόσο οι Δημοτικοί Αστυνομικοί όσο και οι Σχολικοί Φύλακες είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, την αντιμετώπιση της καθημερινής
παραβατικότητας, την πάταξη του παραεμπορίου, τον έλεγχο των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, την προστασία των μαθητών, των σχολικών υποδομών
και του εξοπλισμού τους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι είναι σύμφωνη με το μέτρο της κινητικότητας
των εργαζομένων από υπηρεσίες με πλεονάζον προσωπικό σε υπηρεσίες με ελλείψεις,
προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας των Σχολικών Φυλάκων και της Δημοτικής Αστυνομίας.
Ζητάμε άμεσα ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα προχωρήσει σε αντικειμενική, αξιόπιστη και σοβαρή αξιολόγηση των Υπουργείων, των φορέων τους και της
Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και αμέσως μετά να ξεκινήσει σοβαρός
και ουσιαστικός διάλογος για την κινητικότητα των υπαλλήλων και τη βελτίωση της
Δημόσιας Διοίκησης.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τονίζει ότι είναι σταθερά προσηλωμένη στην εμπέδωση της
διαφάνειας και της νομιμότητας στους Δήμους. Αυτό όμως που αρνείται κατηγορηματικά είναι η κατάλυση του Συντάγματος και της Αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Θεωρεί ότι το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», είχε ως προφανή στόχο την επιτροπεία των Δήμων και όχι την πρόθεση παροχής βοήθειας και επίλυσης των προβλημάτων τους. Και με τις υπό ψήφιση διατάξεις δείχνουν ότι η Κυβέρνηση έχει ουσιαστικά αποφασίσει να υποκαταστήσει τα όργανα διοίκησης των
Δήμων και των Δημάρχων, που έχουν λαϊκή νομιμοποίηση με διορισμένους επιτρόπους.
Θεωρούμε αντισυνταγματικές, γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές τις σχετικές
διατάξεις και απαιτούμε την απόσυρσή τους από το πολυνομοσχέδιο.
Μετά τα παραπάνω η Έκτακτη Συνέλευση αποφασίσει τα παρακάτω:
•
Την άμεση συνάντηση της ΚΕΔΕ με τον Πρωθυπουργό, για όλα τα παραπάνω
θέματα, αλλά και συνολικά για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό σύστημα.
•
Τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για διαδημοτική κινητικότητα, που θα παρακάμπτει τις σημερινές χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.
•
Αναστολή της λειτουργίας των Δήμων Δευτέρα 15, Τρίτη 16 και Τετάρτη 17
Ιουλίου 2013. Σε ότι αφορά την καθαριότητα και τις κοινωνικοπρονοιακές δομές να
λειτουργήσουν κανονικά, με εξαίρεση την Τρίτη, ημέρα γενικής απεργίας.
•
Συγκέντρωση όλων των αιρετών την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου στο
Υπουργείο Εσωτερικών, πορεία στη Βουλή και επίδοση του Ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Βουλής και τα Πολιτικά Κόμματα.
•
Η πλειοψηφία των παρευρισκομένων Δημάρχων έθεσε στη διάθεση του Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ τις παραιτήσεις τους, σε περίπτωση μη αποδοχής από την Κυβέρνηση των
παραπάνω προτάσεων του ψηφίσματός μας.
•
Αμέσως μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΔΕ θα εξετάσει και θα εκτιμήσει τις επόμενες ενέργειές μας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της έγκρισης του ανωτέρω ψηφίσματος και της υλοποίησής του, θέτοντας στη διάθεση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ
την παραίτηση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ για το πολυνομοσχέδιο που
αφορά στους ΟΤΑ και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ για το πολυνομοσχέδιο που αφορά στους ΟΤΑ και θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ την παραίτηση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 119/2013

Θέμα 3ο: Καθορισμός θέσεων στάθμευσης σε ΧΖΛ Κορησσίας και Βουρκαρίου
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την
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υπ’ αριθμ. 118/28.06.2011 απόφασή του, το Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενέκρινε τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΧΖΛ Κορησσίας και Βουρκαρίου Κέας, μεταξύ των
οποίων και η απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού της παραλιακής ζώνης
Κορησσίας, όπως αυτές σημειώνονται στο επισυναπτόμενο εγκεκριμένο σχέδιο της εν
λόγω απόφασης.
Σύμφωνα με τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο
εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις, θέτει όρους «για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας
[…] τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης». Επίσης, το
Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να δεσμεύει θέσεις στάθμευσης για την
καλύτερη εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών, με προϋπόθεση ότι
οι θέσεις αυτές θα φέρουν ειδική σήμανση.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και με γνώμονα την προώθηση τοπικών αγροτικών
προϊόντων από οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης, χωρίς την άναρχη υπαίθρια
πώληση προϊόντων, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή πρότασης
προς το Λιμενικό Ταμείο Σύρου για τη δημιουργία τριών (3) θέσεων στάθμευσης
τροχήλατων οχημάτων για την αποκλειστική πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων
από ντόπιους παραγωγούς κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 και για το τμήμα εκείνο της
ΧΖΛ που οριοθετείται μεταξύ των καταστημάτων κρεοπωλείων των κυρίων
Δεμένεγα Εμμανουήλ και αδελφών Καβαλιέρου.
Αυστηρή προϋπόθεση για την κατάληψη των εν λόγω θέσεων θα αποτελεί η
φυσική παρουσία των ιδιοκτητών των οχημάτων – πωλητών των εν λόγω προϊόντων
και η εμπορική δραστηριότητα αυτών.
Σε ό, τι αφορά στο Βουρκάρι, εισηγούμαστε τη λειτουργία του χώρου πέριξ
του σημείου ανακύκλωσης ως χώρου στάθμευσης τροχοφόρων.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δημιουργία:
1)
τριών (3) θέσεων στάθμευσης τροχήλατων οχημάτων στη ΧΖΛ Κορησσίας
για την αποκλειστική πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων από ντόπιους
παραγωγούς κατά της ώρες 08:00 έως 14:00 και για το τμήμα εκείνο της ΧΖΛ που
οριοθετείται έναντι των καταστημάτων κρεοπωλείων των κυρίων Δεμένεγα
Εμμανουήλ και αδελφών Καβαλιέρου. Αυστηρή προϋπόθεση για την κατάληψη των
εν λόγω θέσεων θα αποτελεί η φυσική παρουσία των ιδιοκτητών των οχημάτων –
πωλητών των εν λόγω προϊόντων και η εμπορική δραστηριότητα αυτών.
2)
Χώρου στάθμευσης στο Βουρκάρι Κέας και συγκεκριμένα στην περιοχή πέριξ
του σημείου ανακύκλωσης ως χώρου στάθμευσης τροχοφόρων
3)
Την εισήγηση προς το Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την επικύρωση της
δημιουργίας των εν λόγω θέσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 120/2013
Θέμα 4ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης «Υδραυλικά δίκτυα σφαγείων για τις
εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων και τεύχη δημοπράτησης» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα
με την 219/2012 απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής Κέας, καθώς και την
από 5/2/2013 υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε η εκπόνηση μελέτης με τίτλο
«Υδραυλικά δίκτυα σφαγείων για τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων και τεύχη
δημοπράτησης» από το μελετητικό γραφείο της κ. Λήδας Φωτοπούλου, κάτοχο
μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγορία των υδραυλικών μελετών, με υψηλή
ειδίκευση και εμπειρία σε εκπόνηση αντίστοιχων μελετών, έναντι αμοιβής
10.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ
68949/3835/15.07.2013 έγκριση του προϊστάμενου του Τμ. Δομών και
Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε.Κ., ενώ με το υπ’ αριθμ. 30135/1792/15.07.2013 μας
διαβιβάστηκε από την προϊστάμενη Αρχή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, η
θεώρηση της εν λόγω μελέτης, παρακαλώντας για την αποδοχή και έγκριση του
Δήμου Κέας.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η εν λόγω μελέτη, είναι σωστή και
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου. Επομένως, πρέπει να γίνει αποδοχή και
έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πληρωθεί ο μελετητής και
να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου που αφορά στις “Εργασίες
ολοκλήρωσης σφαγείων” δηλ. διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και εγκατάσταση
μονάδας καθαρισμού λυμάτων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του τις
υπ’ αριθμ. 219/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανάθεσης μελέτης και την από
5/2/2013 υπογραφείσα σύμβαση, το υπ’ αριθμ. 30135/1792/15.07.2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων καθώς και την 68949/3835/15.07.2013
έγκριση του προϊστάμενου του Τμ. Δομών και Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και εγκρίνει την οριστική μελέτη "Υδραυλικά δίκτυα σφαγείων
για τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων και τεύχη δημοπράτησης”, τα τεύχη
δημοπράτησης και τη διακήρυξη του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης σφαγείων»,
προκειμένου να πληρωθεί ο μελετητής και αιτείται στην αρμόδια υπηρεσία
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως
διεξάγει τη δημοπράτηση του έργου, λόγω εγγενούς αδυναμίας του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 121/2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα μέλη
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Πασπάτης Πέτρος

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