
13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 12ης Αυγούστου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  12η  Αυγούστου 2013

Σήμερα, την 12η Αυγούστου 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  4391/08.08.2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

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

                  

                                                                                (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
13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/08/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 4391/08.08.2013 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. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Ν. Κέας»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

3. Έγκριση  της  οριστικής  μελέτης  του  έργου  «Κατασκευή  Αγωγού
Αποχέτευσης  από Μ.Β.Κ.  Βουρκαρίου προς Αντλιοστάσιο  Κορησσίας»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος στο
μειοδότη του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας
Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

5. Έγκριση β’ συγκριτικού πίνακα της μελέτης με τίτλο «Οδοποιία για τη
σύνδεση  Ιουλίδας  –  Προσκυνήματος  Παναγίας  της  Καστριανής» και
υπογραφή  συμπληρωματικής  σύμβασης [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.
Αντώνιος Δεμένεγας] 

6. Γνωμοδότηση  για  τη  ΜΠΕ  του  έργου  «Εγκατάσταση  και  λειτουργία
μονάδας  παραγωγής  έτοιμου  σκυροδέματος  και  μονάδας  κοπής  και
διαμόρφωσης  σιδήρου  μπετόν  από  την  εταιρεία  ACTION RLC
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]

7. Έγκριση  μελέτης  κτηματολογίου  για  το  έργο  «Βελτίωση  υφιστάμενης
οδού από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης
με την οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]

8. Πρόταση απαλλοτρίωσης για το έργο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από
τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό
προσπέλασης  προς  τον  ΧΥΤΑ  Κέας»  και  προσδιορισμός
απαλλοτριωτέων εκτάσεων [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

9. Έγκριση  έκθεσης  εκτέλεσης  προϋπολογισμού  β’  τριμήνου  2013
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

10. Αναμόρφωση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2013  Δήμου  Κέας
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

11. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2013  Δήμου  Κέας
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

12. Έγκριση ισολογισμού Κ.Ε.Δ.Κ. για την εταιρική χρήση 2012 (01-01-2012
έως 31-12-2012) [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης] 

13. Γνωμοδότηση προσχεδίου κανονιστικής απόφασης για τη διαχείριση του
υδατικού  δυναμικού για  την  Π.Ε.  Κυκλάδων [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]

14. Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών για τις εκδηλώσεις μνήμης
«Λάμπρος  Κατσώνης  2013» [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

15. Έγκριση σύναψης σύμβασης Τηλεϊατρικής κάλυψης του Περιφερειακού
Πολυϊατρείου Κέας μεταξύ Δήμου Κέας και εταιρείας  Cardio Express
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και  διάθεση  σχετικής  πίστωσης  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

16. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της
εταιρείας  «Ν.  ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ  ΜΟΝ.  ΕΠΕ»  [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

17. Γνωμοδότηση  επί  της  δημιουργίας  υδατοδρομίου  στην  Ν.  Κέα
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

18. Ανατροπή  υπόλοιπου  ποσού  πρότασης  ανάληψης  υποχρέωσης  και
διαγραφή της  σχετικής  δέσμευσης  από τον  αντίστοιχο  κωδικό  αριθμό
των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

19. Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  φιλοξενίας
συνεργατών  στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  “SMART
ISLANDS” [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

20. Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  εκδήλωσης
καθαρισμού του βυθού της Κέας  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

21. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του
καταστήματος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΚΑΔΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΕΠΕ», στην
θέση  Κορησσία   Κέας  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου,  στη Σύρο για υπηρεσιακούς  λόγους
[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.  28832/17.07.2013  απόφαση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΒΛ4ΥΝ-ΡΙ6) 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. 28832/17.07.2013 απόφαση 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: 122/2013
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Θέμα 2ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Ν.
Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 49 του Π.Δ. 609/85,
2. Το υπ’ αριθμ.  πρωτ. 48059/2722/26.06.2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων  Κυκλάδων  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  με  το  οποίο  μας
διαβιβάζεται  θεωρημένος  ο  1ος ΑΠΕ  του  έργου  «Συντήρηση  Δημοτικής
Οδοποιίας  Ν.  Κέας»,  προϋπολογισμού  44.500,00€,  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

3. Το γεγονός ότι ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 8.710,79€ για εργασίες
και  απρόβλεπτα  ως  προς  την  αρχική  σύμβαση  και  κατά  10.104,51€  για
εργασίες, αναθεώρηση και ΦΠΑ

4. Το  γεγονός  ότι  οι  επιπλέον  ή  επί  ελάττον  ποσότητες  δεν  οφείλονται  σε
τροποποίηση  των  σχεδίων  η  της  μορφής  του  έργου,  αλλά  σε  προφανείς
παραλείψεις και σφάλματα της προσμέτρησης

θεωρούμε ότι  ο παραπάνω ανακεφαλαιωτικός  πίνακας εργασιών είναι  σωστός  και
πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσουμε στην
υλοποίησή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
το άρθρο 49 του Π.Δ. 609/85, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48059/2722/26.06.2013 έγγραφο
της  Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Κυκλάδων της  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου και  την
εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Ν. Κέας», ο οποί-
ος είναι μειωτικός κατά 8.710,79€ για εργασίες και απρόβλεπτα ως προς την αρχική
σύμβαση και κατά 10.104,51€ για εργασίες, αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 123/2013
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Θέμα  3ο:  Έγκριση  της  οριστικής  μελέτης  του  έργου  «Κατασκευή  Αγωγού
Αποχέτευσης από Μ.Β.Κ. Βουρκαρίου προς Αντλιοστάσιο Κορησσίας» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  εκπονήθηκε από
την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας οριστική μελέτη για το έργο «Κατασκευή Αγω-
γού Αποχέτευσης από Μ.Β.Κ. Βουρκαρίου προς Αντλιοστάσιο Κορησσίας», η οποία
θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου και μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 45462/2587/18.07.2013 έγγραφό της. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης  ανέρχεται  στα 59.944,95€ συμπ.  ΦΠΑ και
αποτελείται από τα εξής:

1. Τεχνική περιγραφή – Προϋπολογισμός – Προμέτρηση
2. Τιμολόγιο μελέτης
3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Σχέδια μελέτης 
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η εν λόγω οριστική μελέτη είναι σωστή και εισηγού-

μαστε την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και τη λήψη απόφασης
για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του εν λόγω έργου. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
το  υπ’  αριθμ.  45462/2587/18.07.2013  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την οριστική μελέτη για το έργο «Κατασκευή Αγωγού Αποχέτευσης
από Μ.Β.Κ. Βουρκαρίου προς Αντλιοστάσιο Κορησσίας», προϋπολογισμού
59.944,95€ συμπ. ΦΠΑ και

2. Να προχωρήσει η δημοπράτηση του εν λόγω έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 124/2013
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Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος στο
μειοδότη του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας»  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  το  υπ’  αριθμ.
76407/4256/31.07.2013 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου μας διαβιβάστηκε:

1. Tο  πρακτικό  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Δημοπρασιών  (απόφαση
70793/3905/18.07.2013) για την ανάδειξη μειοδότη των εργασιών του έργου
«Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδα  Νήσου  Κέας»,  με  το
οποίο  ανακηρύχθηκε  προσωρινός  μειοδότης  η  εταιρεία  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΚΕΕ με συνολικό  προϋπολογισμό προσφοράς  1.055.228,32€ (συμπ.  ΓΕ
και ΟΕ).

2. Το πρακτικό  της  Επιτροπής Διαγωνισμού για το  εν  λόγω έργο,  βάσει  του
οποίου δεν ασκήθηκε καμία ένσταση επί του ανωτέρω πρακτικού ανάδειξης
μειοδότη, καθώς και

3. Η προσφορά της εταιρείας ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, με τεκμαρτή έκπτωση
43,80%

Κατόπιν τούτου, εισηγούμαστε την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έρ-
γου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» και την κατακύρωση
του αποτελέσματος στο μειοδότη, ήτοι στην εταιρεία ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ με
συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 1.055.228,32€ (συμπ. ΓΕ και ΟΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
το  υπ’  αριθμ.  76407/4256/31.07.2013  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα και
την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύ-
ου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» και την κατακύρωση του αποτελέσματος στο μειοδότη,
ήτοι στην εταιρεία ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ με συνολικό προϋπολογισμό προσφο-
ράς 1.055.228,32€ (συμπ. ΓΕ και ΟΕ).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 125/2013
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Θέμα 5ο: Έγκριση β’ συγκριτικού πίνακα της μελέτης με τίτλο «Οδοποιία για τη
σύνδεση Ιουλίδας – Προσκυνήματος Παναγίας της Καστριανής» και υπογραφή 
συμπληρωματικής σύμβασης
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο  στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας
προκήρυξε  τη  μελέτη  «Οδοποιία  για  τη  σύνδεση  Ιουλίδας  –  Προσκυνήματος
Παναγίας της Καστριανής» και ανέθεσε την εν λόγω μελέτη  στα συνεργαζόμενα
γραφεία Χατζηνικολή Κωνσταντίνα και  Νικολοπούλου Σοφία σύμφωνα με τον Ν.
716/1977 και το Π.Δ. 696/1974.

Η σύμβαση καταρτίστηκε την 3-5-1998 με βάση την προεκτιμηθείσα αμοιβή
της προκήρυξης της μελέτης, στη συνέχεια υπήρξε η από 2-2-1999 συμπληρωματική
σύμβαση  και  την  απόφαση  27/1999  με  ημερομηνία  5-2-1999  έγκριση  του  1ου
Συγκριτικού Πίνακα

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί και εγκριθεί το σύνολο των προβλεπομένων
μελετών.

Για  την  ολοκλήρωση  της  μελέτης  απαιτείται  η  έγκριση  2ου  Συγκριτικού
Πίνακα Συνολικό ποσό 39.329,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) επιπλέον του εγκεκριμένου 1ου
Συγκριτικού Πίνακα κατά 8.569,27€ για τους εξής λόγους :

• Η αλλαγή του συντελεστή λ από την έγκριση του προηγούμενου Συγκριτικού
Πίνακα (από λ=0,137 σε λ=0.20685)

• Η αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ από 18% σε 23%
Κατόπιν αυτών και ανακεφαλαιώνοντας προκύπτει ότι η τελική δαπάνη για την

ολοκλήρωση της  μελέτης  ανέρχεται  στο ποσό των 32.494,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
6.834,47 ευρώ, σύνολο 39.329,00 ευρώ ήτοι έχουμε υπέρβαση από τον προηγούμενο
συγκριτικό κατά 8.569,27 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  62697/420/09.07.2013 της  Δ/νσης  Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας διαβιβάζεται φωτοαντίγραφο
αποσπάσματος  των  πρακτικών  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημοσιών  Έργων  Ν.
Κυκλάδων (Συνεδρίαση 2η/14..013 – Πράξη 52η) με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα
θετικά  ως  προς  το  2ο Σ.Π.  της  μελέτης  «Οδοποιία  για  τη  σύνδεση  Ιουλίδας  –
Προσκυνήματος Παναγίας της Καστριανής» και της επιπλέον δαπάνης που προκύπτει
από αυτόν. 

Κατόπιν τούτου,  θεωρούμε ότι  ο παραπάνω συγκριτικός  πίνακας εργασιών
είναι σωστός και πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό συμβούλιο,  προκειμένου να
προχωρήσουμε στην υλοποίησή του, ενώ εισηγούμαστε και την έγκριση υπογραφής
συμπληρωματικής σύμβασης ως προς το ποσό των 8.569,27 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
1. Την αρχική και συμπληρωματική σύμβαση του έργου
2. Τον 1ο Συγκριτικό πίνακα
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 62697/420/09.07.2013 της Δ/νσης Τεχνικών Έρ-

γων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
4. Την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
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1. Τον β’ συγκριτικό πίνακα της μελέτης με τίτλο «Οδοποιία για τη σύνδεση
Ιουλίδας – Προσκυνήματος Παναγίας της Καστριανής», από τον οποίο προκύ-
πτει επί πλέον δαπάνη 8.569,27 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.)

2. Την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ως προς το ποσό των 8.569,27
ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 126/2013
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Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία
μονάδας  παραγωγής  έτοιμου  σκυροδέματος  και  μονάδας  κοπής  και
διαμόρφωσης  σιδήρου μπετόν από την εταιρεία  ACTION  PLC ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος ειση-
γούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι περιήλθε στο Δήμο το με
αρ.  Πρωτ.  2992/05-07-2013  έγγραφο  της  Δ/νσης  Αγρ.  Οικ.  &  Κτηνιατρικής  Κυ-
κλάδων, σύμφωνα με το οποίο μας ζητούνται οι απόψεις μας για το έργο “Εγκατάστα-
ση και λειτουργία μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και μονάδας κοπής και
διαμόρφωσης σιδήρου μπετόν από την εταιρεία ACTION P.L.C. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Μ.Ε.Π.Ε.  Σε  γήπεδο  έκτασης  5.977,38τ.μ.  Που  βρίσκεται  στη
θέση “Κώμη” Δήμου Κέας, Ν. Κυκλαδων” για να ληφθούν υπόψη κατά τη συνεδρία-
ση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικι-
λότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της υπαίθρου για ν αγνωμοδοτήσει
επί της ΜΠΕ του παραπάνω έργου.
Μελετώντας το τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω εγκατάστασης, αλλά και την
ΜΠΕ, προκύπτει ότι η μοναδική πρόσβαση προς τη μονάδα είναι μια παλιά ημιονική
οδός,  μήκους  περίπου  100μ.  κατά  δήλωση  τους,  που  συνδέει  την  επαρχιακή  οδό
Κορησσίας  –  Ιουλίδας  με  το  ακίνητο  φερόμενης  ιδιοκτησίας  ACTION  P.L.C.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. Η εν λόγω οδός παρουσιάζει έντονες
κλίσεις,  πιθανά  μεγαλύτερες  από  35%,  απαγορευτικές  για  την  κυκλοφορία
οποιουδήποτε οχήματος. Οι φωτογραφίες, οι οποίες επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό
αρχείο  της  μελέτης,  όπως  αυτό  μας  διαβιβάστηκε,  δεν  αφορούν  τη  σημερινή
πραγματικότητα, καθώς το 2009, η εν λόγω οδός είχε διαστρωθεί  με υλικά εκσκαφής
(μπάζα), αυθαίρετα, (όπως προκύπτει και με το υπ' αριθ. 8573/09Ν8968/09 έγγραφο
της  Δ/νσης  Πολεοδομίας  &  περιβάλλοντος  της  Νομ.  Αυτ/σης  Κυκλάδων),
καταστρέφοντας  το  φυσικό  ανάγλυφο  και  την  βλάστηση,  και  ουδέποτε
αποκαταστάθηκαν  ολοκληρωτικά.  Η  υδροδότηση  της  εγκατάστασης  θα  γίνει  από
υπάρχουσα γεώτρηση, της οποίας η άδεια διάνοιξης και χρήσης νερού, δεν έχουν
προσκομισθεί.
 Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  εισηγούμαστε  αρνητικά  στην
περιβαλλοντική αδειοδότηση της εν λόγω εγκατάσταση, καθώς η οδική πρόσβαση σε
αυτή, είναι απαγορευτική λόγω έντονων κλίσεων και δεν προκύπτει η νομιμότητα της
υδροδότησης..
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το με
αρ.  Πρωτ.  2992/05-07-2013  έγγραφο  της  Δ/νσης  Αγρ.  Οικ.  &  Κτηνιατρικής
Κυκλάδων, το τοπογραφικό διάγραμμα και τη Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και
λειτουργία  μονάδας  παραγωγής  έτοιμου  σκυροδέματος  και  μονάδας  κοπής  και
διαμόρφωσης  σιδήρου μπετόν  από την εταιρεία  ACTION P.L.C.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ. Ευαγγέλου Ιωάννης, Βρεττός Στέφανος & Λέπουρας

Στυλιανός δηλώνουν “ΠΑΡΩΝ”)

Θεωρεί  ότι  η  εγκατάσταση και  λειτουργία  μονάδας  παραγωγής  έτοιμου
σκυροδέματος και μονάδας κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου μπετόν από την εταιρεία
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ACTION  P.L.C.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Μ.Ε.Π.Ε,  για  να
αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η οδική πρόσβαση σε αυτή,
η οποία θα είναι ήπιων κλίσεων και δεν θα προκαλεί σοβαρές βλάβες στο φυσικό
περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να πιστοποιηθεί η νομιμότητα και η ασφαλής
επάρκεια χρήσης νερού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 127/2013
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Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης κτηματολογίου για το έργο «Βελτίωση υφιστάμενης
οδού από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την
οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το
ΦΕΚ  1505/Β’/2010  έχουν  εκχωρηθεί  και  μεταβιβαστεί  στην  εταιρεία  ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε. αρμοδιότητες που αφορούν στην ευθύνη για την ωρίμανση του έργου
«Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας».

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μας διαβίβασε με το υπ’ αριθμ.
Α357958/18.07.2013  έγγραφό  της  αντίγραφο  κτηματολογικού  διαγράμματος  και
κτηματολογικού πίνακα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του θέματος, εγκεκριμένα με
την  υπ'  αριθ.  Πρωτ.  Α357699/12-07-2013  απόφαση  του  Δ/ντη  Εποπτείας  Έργων
Νησιώτικής και Υπόλοιπης Χώρας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που έχουν συνταχθεί
από το γραφείο μελετών «Λήδα Φωτοπούλου».

Η  σύνταξη  αυτού  του  κτηματολογίου  κρίθηκε  αναγκαία,  προκειμένου  να
βελτιωθεί  η  υφιστάμενη  οδός  από τη  δημοτική  οδό Ιουλίδας  -  Ποισσών έως  τον
κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας για την κατασκευή
του ΧΥΤΑ. Το συνημμένο κτηματολόγιο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2882/01.

Ο  κτηματολογικός  πίνακας  και  το  διάγραμμα  των  ιδιοκτησιών  έχουν
συνταχθεί επιμελώς, πλην όμως δεν έχουν ελεγχθεί οι τίτλοι των ιδιοκτησιών.
Με  βάση  τους  κτηματολογικούς  πίνακες,  η  συνολική  επιφάνειας  των  προς
απαλλοτρίωση εκτάσεων από το Δημόσιο ανέρχεται σε 62.250,61 τ.μ.
Η  περιοχή  της  προτεινόμενης  προς  κήρυξη  απαλλοτρίωση  βρίσκεται  στον  Δήμο
Κέας.

Έχουν  εγκριθεί  οι  περιβαλλοντικοί  όροι,  με  την  Απόφαση  Α.Π.
487/01.02.2012 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την έγκριση της εν λόγω μελέτης,  προκειμένου να
προχωρήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης των αναγκαίων εκτάσεων.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
με το ΦΕΚ 1505/Β’/2010, το υπ’ αριθμ. Α357958/18.07.2013 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε., τις διατάξεις του Ν. 2882/01, την Απόφαση Α.Π. 487/01.02.2012 του
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και την εισήγηση του δημάρχου
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη κτηματολογίου για το έργο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη
δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης
προς τον ΧΥΤΑ Κέας», προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης
των αναγκαίων εκτάσεων 

Σημείωση γραμματείας: προσήλθε στη συνεδρίαση και ψήφισε η δημοτική σύμ-
βουλος, κα Βασιλική Δεμένεγα

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2013
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Θέμα 8ο: Πρόταση απαλλοτρίωσης για το έργο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού
από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό
προσπέλασης  προς  τον  ΧΥΤΑ  Κέας»  και  προσδιορισμός  απαλλοτριωτέων
εκτάσεων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την απόφα-
ση αριθ. πρωτ: 1881/18-05-2012, του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, έγινε ένταξη της
πράξης «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Κέας, που
βρίσκεται στη θέση “Πάουρας” (Άγιος Γεώργιος) Δήμου Κέας, νήσου Κέας Νομού
Κυκλάδων».  Η ανωτέρω πράξη συμπεριλαμβάνει,  ως  υποέργο τη «Βελτίωση υφι-
στάμενης οδού από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με
την οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας», για το οποίο εκπονήθηκε μελέτη κτη-
ματολογίου την οποία και εγκρίναμε με την υπ' αριθ. 128/2013 απόφαση Δ.Σ. που
αφορά στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκτάσεων που προβλέπονται από την
μελέτη για την υλοποίησή του.

Επειδή, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η χωροθέτηση του εν λόγω έρ-
γου είναι συγκεκριμένη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας, «μοναδική»,
λόγω  βελτίωσης  υφιστάμενης  οδού,  με  τις  όποιες  απαιτούμενες  παρακάμψεις,  η
απαλλοτρίωση των συγκεκριμένων ακινήτων είναι αναγκαστική και  ανακοινώνεται
από τον Τελικό Δικαιούχο του έργου που είναι ο Δήμος Κέας.

Σύμφωνα με το Ν. 2882/2001 άρθρο 3 παρ.5 αναφέρεται ότι “για την κήρυξη
αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης  απαιτείται  επίσης,  σε  κάθε  περίπτωση,  ανακοίνωση
της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση, στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός
της απαλλοτρίωσης και να προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή η ευρύτερη πε-
ριοχή στην οποία βρίσκεται αυτή. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης
ακινήτων”.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Γ.  Γ.  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
πρέπει να προβεί σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου με σκοπό
την “Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον
κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας”,

Ορίζεται ως απαλλοτριωτέα έκταση, σύμφωνα με την από 01-08-2012 εγκε-
κριμένη μελέτη οδοποιίας, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, και το κτημα-
τολογικό  διάγραμμα και  κτηματολογικό  πίνακα αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης  του
θέματος,  εγκεκριμένα  με  την  υπ'  αριθ.  Πρωτ.  Α357699/12-07-2013  απόφαση του
Δ/ντη Εποπτείας Έργων Νησιώτικής και Υπόλοιπης Χώρας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΑΕ, έκταση επιφανείας 62.250,61τ.μ.
Η δαπάνη απαλλοτρίωσης της έκτασης χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. 

Καλούμαστε να προβούμε στην ανακοίνωση για την πρόθεση μας για την κή-
ρυξη της απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου έκτασης 62.250,61 τ.μ. εκατέρωθεν της
οδού από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό
προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας, που αφορά στην υλοποίηση του έργου “ Βελτίω-
ση υφιστάμενης οδού από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύν-
δεσης με την οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας” καλώντας τους ενδιαφερόμε-
νους να προβούν σε προσφορά ακινήτων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης και της
υλοποίησης του παραπάνω έργου.  Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί  σύμφωνα με  τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2882/2001.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την απόφαση αριθ. πρωτ: 1881/18-05-2012, του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, την υπ'
αριθ. 128/2013 απόφαση Δ.Σ., το Ν. 2882/2001 άρθρο 3 παρ.5, την υπ' αριθ. Πρωτ.
Α357699/12-07-2013  απόφαση  του  Δ/ντη  Εποπτείας  Έργων  Νησιώτικής  και
Υπόλοιπης Χώρας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, στο άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2882/2001
και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προβαίνει στην ανακοίνωση για την πρόθεσή του για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης
υπέρ του Δήμου έκτασης 62.250,61 τ.μ. εκατέρωθεν της οδού από τη δημοτική οδό
Ιουλίδας  – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς  τον
ΧΥΤΑ Κέας, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης οδού
από  τη  δημοτική  οδό  Ιουλίδας  –  Ποισσών έως  τον  κόμβο  σύνδεσης  με  την  οδό
προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας», καλώντας τους ενδιαφερόμενους να προβούν
σε προσφορά ακινήτων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης και της υλοποίησης του
παραπάνω έργου. Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2882/2001.

Σημείωση γραμματείας: Προσήλθε στη συνεδρίαση η δημοτική σύμβουλος, κα
Καλλιόπη Θεοδώρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 129/2013
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Θέμα 9ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του  προϋπο-
λογισμού του Δήμου για το 2ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη,
ο οποίος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και
της απόφασης ΟΙΚ 438 ΦΕΚ 2007/Β/9-9-11 του Υπουργού Εσωτερικών «περί καθο-
ρισμού στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης
του προϋπολογισμού των Δήμων», η οικονομική επιτροπή  αφού έλεγξε την υλοποίη-
ση του προϋπολογισμού, (απόφαση 178/2013), μετά από εισήγηση του υπευθύνου οι-
κονομικών υπηρεσιών του δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκ-
θεση, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου ως
προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκ-
θεσης τρίμηνο. 

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,
διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι
στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκει-
ται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρε-
ωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας
στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών,
ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρε-
σία μας στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και τις γενικότερες οδηγίες
ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματι-
κές αποδόσεις τους,  ακολουθούν  προτάσεις  της Προϊσταμένης Οικονομικών
Υπηρεσιών για την εκτίμηση των εσόδων, που   διαφαίνονται να έχουν απόκλιση
ως προς την είσπραξή τους έως το τέλος του έτους και προτείνεται η μείωσή
τους, ώστε ο προϋπολογισμός να καθίσταται ισοσκελισμένος.

Προτείνουμε :

Μείωση εσόδων
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Η τριμηνιαία αυτή έκθεση αφορά το 2ο τρίμηνο του 2013  (1/1/2013-30/6/2013)  και 
συνοπτικά παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα.

17

Κ.Α.Ε. Περιγραφή :
Ποσό πίστω-

σης 2013 :

Ποσό εί-
σπραξης

έως
31/07/2013

Προτεινόμενη
μέιωση

0211.0001 Τόκοι καταθέσεων 25.000,00 € 3.881,65 € 6.000,00 €
0463.0001 Έσοδα από εμπόρους  πόσιμων υδάτων 1.000,00 € 0,00 € 900,00 €
0468.0001 Έσοδα από τέλος αδειών οικοδομών 2.500,00 € 345,26 € 1.300,00 €

0716.0001
Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής
αλλοδαπών

8.000,00 € 3.465,00 € 1.000,00 €

0716.0002
Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής
αλλοδαπών (πολιτογράφηση)

1.500,00 € 0,00 € 1.000,00 €

1512.0001 Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ 13.000,00 € 2.308,20 € 5.000,00 €
2211.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ (ΠΟΕ) 1.000,00 € 32,60 € 700,00 €

Σύνολο
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Καλείται, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση  αποτε-
λεσμάτων εκτέλεσης του  προϋπολογισμού του Δήμου για το 2ο τρίμηνο του οικονο-
μικού έτους 2013, όπως αυτή συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και ελέχθηκε
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας

19



13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 12ης Αυγούστου 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τουτις
διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/2010, την εισήγηση του υπευθύνου οικο-
νομικών υπηρεσιών του Δήμου, την απόφαση 178/2013 της Οικονομικής Επιτροπής
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την τριμηνιαία  έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του  προϋπολογισμού
του Δήμου για το 2ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2013 στο σύνολό του και ως
αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 130/2013
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Θέμα 10ο Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2013 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 το τεχνικό πρόγραμμα
του έτους 2013 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/1/2013 με την υπ'
αριθμ 22/2013 απόφασης και αναμορφώθηκε με την υπ' αριθ. 83/2013 απόφασή μας,
είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα
νέες δαπάνες, και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί με νέα
στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Συγκεκριμένα :
1.  Με  την  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  1828/20-05-2013  (ΑΔΑ  ΒΕΝ87ΛΞ-78Ω)  απόφαση
Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου που αφορά στην τροποποίηση της πράξης “Βελτίωση και
επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  χρηματοδοτείται  η  μελέτη  “Βελτίωση  και
επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” έναντι ποσού 38.821,60€ από την ΣΑΕΠ 0678.
2.  Ομοίως  το  έργο  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”
χρηματοδοτείται έναντι ποσού 135.972,03€ από την ΣΑΕΠ 0678.
3.  Με  την  υπ΄  αριθ.  Πρωτ.  2967/19-072013  (ΑΔΑ  ΒΛ437ΛΞ-ΓΤ7)  απόφαση
Περιφερειάρχη  Ν.  Αιγαίου  που  αφορά  στην  ένταξη  της  πράξης  “Αποκατάσταση
Χώρου  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Αποβλήτων  (ΧΑΔΑ)  στη  θέση  Αγ.  Ιωάννης  –
Χάλαρα Δήμου Κέας”  χρηματοδοτείται  η  μελέτη  “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ” έναντι
ποσού 8610,00€ από την ΣΑΕΠ 0678
Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:
μελέτη  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  έναντι  ποσού
38.821,60€ από την ΣΑΕΠ 0678.
έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” χρηματοδοτείται έναντι
ποσού 135.972,03€ από την ΣΑΕΠ 0678.
μελέτη “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ” έναντι ποσού 8610,00€ από την ΣΑΕΠ 0678
Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση των ανωτέρω αναμορφώσεων του
τεχνικού προγράμματος του έτους 2013.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  έπειτα  από διαλογική  συζήτηση  και  αφού έλαβε  υπόψη
τουτις  υπ’  αριθμ.  22/2013  και  83/2013  αποφάσεις  του  και  την  εισήγηση  του
Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κέας έτους 2013
ως εξής:
μελέτη  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  έναντι  ποσού
38.821,60€ από την ΣΑΕΠ 0678.
έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” χρηματοδοτείται έναντι
ποσού 135.972,03€ από την ΣΑΕΠ 0678.
μελέτη “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ” έναντι ποσού 8610,00€ από την ΣΑΕΠ 0678

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2013
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Θέμα 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο
οποίος  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι ο
προϋπολογισμός  του  έτους  2013  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις
25/1/2013 με την υπ’ αριθμ 26/2013 απόφαση, είναι  απαραίτητο να αναμορφωθεί
προκειμένου να εντάξουμε στον προϋπολογισμό νέες δαπάνες, και να απεντάξουμε
δαπάνες  που  δεν  θα  πραγματοποιηθούν.  Για  το  λόγο  αυτό,  είναι  απαραίτητη  η
αναμόρφωσή του, προκειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν
μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Α. ΣΚΕΛΟΣ  ΕΞΟΔΩΝ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 20.6041 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου
20.547,00

2 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου

6.236,85

3 20.6253.0001 Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων 1.500,00
4 20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος 1.000,00
5 20.6262.0004 Συντήρηση ΧΑΔΑ στον Πάουρα 

έτους 2013
6.730,00

6 20.6277.0005 Μεταφορά αποκομιδής 
απορριμμάτων έτους 2013

5.000,00

7 20.6277.0006 Μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών 
για ανακύκλωση

8.200,00

8 20.6412.0002 Λοιπά έξοδα μεταφοράς 1.000,00
9 20.6422 Οδοιπορικά μετακινούμενων 

υπαλλήλων
1.000,00

10 20.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00
11 20.6635 Προμήθεια ειδών υγιεινής 1.000,00
12 20.6661.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

κτιρίων
500,00

13 20.6661.0002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
κτιρίων

500,00

14 20.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
λοιπών εγκαταστάσεων

500,00

15 20.6662.0002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
λοιπών εγκαταστάσεων

500,00

16 20.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού

853,85

ΣΥΝΟΛΟ 28.283,85 28.283,85
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2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 25.6041 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου
3.084,00

2 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου

846,87

3 25.6262.0015 Ανάπτυξη επιφανειακού δικτύου 
ύδρευσης Ατζερίτη

15.900,00

4 25.6279.0003 Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού έ 2.500,00
5 25.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 731,68
6 25.6063 Λοιπές παροχές σε είδος 1.000,00
7 25.6262.0008 Συντήρηση λειτουργίας δικτύων 

ύδρευσης
6.730,00

8 25.6275.0003 Καθαρισμός ομβροδεξαμενών 6.730,00
9 25.6275.0005 Καθαρισμός αποχετευτικών 

δικτύων παραλίας Κορησσίας – 
Βουρκαρίου 

2.553,66

10 25.6279.0002 Λοιπές  δαπάνες  για  ύδρευση,
άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα

1.000,00

11 25.6312.0001 Φ.Π.Α. 9% 2.000,00
12 25.6422 Οδοιπορικά υπαλλήλων 1.000,00
13 25.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 48,89
14 25.6654.0002 Προμήθειες λοιπού υλικού 1.500,00
15 25.6662.0001 Λοιπά υλικά 500,00

ΣΥΝΟΛΟ 23.062,55 23.062,55

3. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (εκτός ανταποδοτικών)

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 00.6056.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 12.815,80
2 00.6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 4.271,93
3 00.6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού

και συμμετοχή σε σεμινάρια
6.100,00

4 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00

5 10.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής
απασχόλησης

900,00

6 10.6022 Αποζημίωση  υπερωριακής
απασχόλησης

126,00

7 10.6052 Εργοδοτικές  εισφορές  υπαλλήλων
με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου
αορίστου χρόνου

1.000,00

8 10.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 60.000,00
9 10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00
10 10.6612 Προμήθεια  γραφικής  ύλης  και

λοιπά υλικά γραφείου
3.500,00

11 10.6613 Προμήθεια  εντύπων  και  υλικών
μηχανογράφησης  και  πολλαπλών
εκτυπώσεων

500,00
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α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
12 10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και

λοιπού εξοπλισμού
1.000,00

13 10.7134 Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές,
ηλεκτρονικά  συγκροτήματα  και
λογισμικά

3.000,00

14 15.6162.0001 Έξοδα μεταφοράς μαθητών Δήμου
Κέας

1.640,00

15 15.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 50.000,00
16 15.6232 Μισθώματα κτιρίων 300,00
17 15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 800,00
18 30.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής

απασχόλησης
126,00

19 30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00
20 70.6261.0002 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 6.200,00
21 70.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00
22 00.6117.0003 Αμοιβή εξωτερικού συμβούλου 6.100,00
23 00.6734 Επιχορηγήσεις  σε  αθλητικούς

συλλόγους και σωματεία
4.000,00

24 00.6735.0001 Επιχορηγήσεις  σε  πολιτιστικούς
συλλόγους και σωματεία

4.000,00

25 00.6736.0001  Σύμβαση  τηλεϊατρικής
παρακολούθησης

1.000,00

26 00.6737.0003 Έκτακτη  επιχορήγηση  της
Κοινωφελούς  Επιχείρησης  του
Δήμου

15.000,00

27 10.6162.0002 Μεταφορά  ΣΥΖΕΥΞΙΣ  στο  νέο
Δημαρχείο

2.200,00

28 10.6661.0001 Χρωματισμοί κτιρίων του Δήμου 1.000,00
29 15.6021 Τακτικές αποδοχές προσωπικού με

σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου
αορίστου χρόνου

10.000,00

30 15.6052 Εργοδοτικές  εισφορές προσωπικού
με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου
αορίστου χρόνου

1.900,00

31 15.6211.0002 Προσαύξηση  παροχής  ηλεκτρικού
ρεύματος δημοτικών κτιρίων

6.500,00

32 30.6011 Τακτικές  αποδοχές  μονίμου
προσωπικού 

28.000,00

33 30.6262.0003 Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας 12.000,00
34 30.6262.0004 Καθαρισμός  και  σκυροδέτηση

χαντακιών δημοτικής οδοποιίας
15.000,00

35 30.6262.0006 Συντήρηση  εξοπλισμού  παραλίας
Οτζιά

5.000,00

36 30.6279.0001 Καθαρισμός παραλιών έτους 2013 10.000,00
37 35.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού με

σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου

7.900,00

38 35.6054 Εργοδοτικές  εισφορές προσωπικού 1.800,00
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με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου

39 70.6261.0003 Συντήρηση και επισκευή σφαγείου 6.200,00
40 70.6262.0002 Συντήρηση αναμεταδοτών internet 6.730,00
41 70.6262.0005 Συντήρηση  και  επισκευή

ελικοδρομίου
6.730,00

42 70.6266.0001 Βελτίωση ασύρματου δικτύου  Wi-
Fi

3.000,00

43 70.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00
44 80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 29,59
45 80.8112 Αμοιβές  αιρετών  αρχόντων  και

τρίτων
5.518,13

46 80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές
τρίτων

1.165,82

47 80.8115 Διαφορά έξοδα 3,53
48 80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 14,60
49 80.8117 Λοιπά έξοδα 126,78
50 80.8123 Μελέτες,  έρευνες  και  ειδικές

δαπάνες
7,50

51 80.8511 Πρόβλεψη  μη  είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

9.791,13

52 00.6312.0001 Λοιποί φόροι 1.270,88
53 00.6822 Προσαυξήσεις  ασφαλιστικών

ταμείων χρήσης
4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 158.279,73 175.987,96

3α)  Η  ενίσχυση  των  ΚΑΕ  00.6056.0001  «Ετήσια  εισφορά  υπέρ  ΤΕΑΔΥ»  και
00.6056.0002 «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» προκύπτει από την παρακράτηση που
γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την καταβολή της μηνιαίας
τακτικής επιχορήγησης, ποσού 4.300,00 € που αναλύεται ως εξής:
Ποσό 3.225,00 € παρακρατείται υπέρ του ΤΕΑΔΥ (4.300,00 Χ 75% = 3.225,00) και
ποσό 1.075,00 € υπέρ του ΤΠΔΥ (4.300,00 Χ 25% = 1.075,00).

Για τον ΚΑΕ 00.6056.0001 υπολογίζονται τα εξής:
Μηνιαία δαπάνη: 3.225,00 Χ 11 μήνες (Ιαν – Νοε 2013)   35.475,00

Πλέον τακτική κατανομή Δεκ 2012             3.298,62
Σύνολο δαπάνης για το έτος 2013                38.773,62
Εγγεγραμμένη πίστωση 2013         - 25.957,82
Ποσό για ενίσχυση ΚΑΕ           12.815,80

Για τον ΚΑΕ 00.6056.0002 υπολογίζονται τα εξής:
Μηνιαία δαπάνη: 1.075,00 Χ 11 μήνες (Ιαν – Νοε 2013)   11.825,00

Πλέον τακτική κατανομή Δεκ 2012             1.099,54 
Σύνολο δαπάνης για το έτος 2013           12.924,54
Εγγεγραμμένη πίστωση 2013           - 8.652,61
Ποσό για ενίσχυση ΚΑΕ             4.271,93
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3β)  Για  τους  ΚΑΕ  80.8111  έως  80.8123  «Πληρωμές  υποχρεώσεων  ΠΟΕ»  εκ
παραδρομής εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό πιστώσεις μεγαλύτερες από το ύψος
των ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Κατά την διάρκεια του έτους διαπιστώθηκε ότι τα
επιπλέον  ποσά  δεν  θα  χρησιμοποιηθούν  και  ως  εκ  τούτου  προκύπτει  η  ανάγκη
αναμόρφωσης των ΚΑΕ. 

3γ) Στην παρ 4β  του άρθρου 5 της ΚΥΑ 47490/18-12-2012 «Παροχή οδηγιών για
την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  δήμων,  οικονομικού  έτους  2013  -
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός
του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» αναφέρονται τα εξής:

«Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται
η μείωση του συνολικού ποσού που εγγράφηκε στην ομάδα δαπανών «85» κατά την
κατάρτισή του, παρά μόνο εάν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τα
εισπραχθέντα  ποσά  από  την  ομάδα  εσόδων  «32»  δικαιολογούν  τη  μείωση  των
προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε / ομάδα «85».
Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2013  στις
31/7/2013, όπως προκύπτουν από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα οι εισπράξεις
στον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα  υπόλοιπα» ανέρχονται  στο  ποσό των 54.214,36 €.  Η
αρχική  πρόβλεψη  είσπραξης  των  υπολοίπων του  ΚΑΕ 32 είχε  προσδιοριστεί  στο
ποσό των 44.423,23 € (Βεβαίωση εισπρακτέων υπολοίπων  «ΚΑΕ 32»  555.290,38 €
μείον  πρόβλεψη μη είσπραξης «ΚΑΕ 85» 510.867,15€).  Κατά τα οριζόμενα στην
παρ.  4  του  αρθ.  5  της  ανωτέρω  ΚΥΑ,  προκύπτει  η  ανάγκη  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού με μείωση του ΚΑΕ 80.8511 κατά το ποσό των 9.791,13 €.

Β. ΣΚΕΛΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 0441.0001 Έσοδα  από  το  τέλος  ακίνητης

περιουσίας 
1.005,00

2 0512.0001 Έσοδα από φόρο ζύθου 702,00
3 1511.0001 Προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης

καταβολής χρεών
3.700,00

4 1522.0001 Έσοδα από παράβολα ρύθμισης χρεών 350,00
5 2118.0002 Τέλος  διαμονής  παρεπιδημούντων

(ΠΟΕ)
30,00

6 2119.0006 Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ) 1.005,40
7 4211.0001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους 1.008,63
8 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00
9 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων 6.000,00
10 0463.0001 Έσοδα από εμπόρους πόσιμων υδάτων 900,00
11 0468.0001 Έσοδα από τέλος αδειών οικοδομών 1.300,00
12 0619.0004 ΚΑΠ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς

μαθητών έτους 2012-2013
9.306,68

13 0716.0001 Έσοδα  από  παράβολα  αδειών
παραμονής αλλοδαπών

1.000,00

14 0716.0002 Έσοδα  από  παράβολα  αδειών
παραμονής  αλλοδαπών
(πολιτογράφηση)

1.000,00

15 1512.0001 Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ 5.000,00
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16 2119.0019 Έσοδα  για  μεταφορά  μαθητών  έτους
2011-2012

500,00

17 2211.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ (ΠΟΕ) 700,00
18 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

τακτικά έσοδα
1.802,58

ΣΥΝΟΛΟ 9.801,03 27.509,26
Στην παρ 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 47490/18-12-2012 «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» αναφέρονται τα εξής:

«Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται
η  υπέρβαση  του  αθροίσματος  των  ποσών που  εγγράφηκαν  στις  ανωτέρω  ομάδες
εσόδων κατά τη σύνταξή του, παρά μόνο εάν κατά την εκτέλεση του τα συνολικώς
εισπραχθέντα έσοδα από τις ανωτέρω ομάδες υπερβούν το εγγεγραμμένο άθροισμα
του ετήσιου προϋπολογισμού. Τηρούμενου του ανωτέρω αθροίσματος, τα ποσά των
επιμέρους ομάδων εσόδων και των Κ.Α.Ε που τις απαρτίζουν μπορεί να
μεταβάλλονται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυξητικά όταν τα
εισπραχθέντα έσοδα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εγγραφές και μειωτικά όταν από τα
στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει υπερεκτίμηση αυτών.»

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2013  στις
31/7/2013, όπως προκύπτουν από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα διαπιστώθηκε
είσπραξη  ποσών  μεγαλύτερων  από  τα  αρχικώς  προϋπολογισθέντα  στους  ΚΑΕ
0441.0001 έως 2119.0006 και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης τους.
Αντίστοιχα από την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2ο τρίμηνο του
έτους  2013  διαπιστώθηκε  η  υπερεκτίμηση  εσόδων  στους  ΚΑΕ  0211.0001  έως
2211.0001 και  προκύπτει  η  ανάγκη μείωσής τους.  Κατά την διαδικασία αυτή δεν
ξεπεράστηκε το ανώτατο όριο του 30% επί του συνόλου των εσόδων, όπως ορίζονται
στην παρ 4α του άρθρου 5 της ΚΥΑ 47490/18-12-2012.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

1.Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3879/24-9-12 απόφαση της περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου  (ΑΔΑ:  Β4ΘΥ7ΛΞ-ΡΘΥ)   εντάχθηκε  στο  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  το  έργο
«Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  Κέας»  (ΣΑΕΠ0678)  με
εγκεκριμένη χρηματοδότηση για το έτος 2013  €1.333.058,82 ποσό το οποίο είχε
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου. Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1828/20-
5-2013  απόφαση  της  περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  (ΑΔΑ:  ΒΕΝ87ΛΞ-78Ω)
τροποποιήθηκε η κατανομή της χρηματοδότησης του έργου κατ΄ έτος με αποτέλεσμα
η χρηματοδότηση για το έτος 2013 να κατέλθει στο ποσό των 174.793,63 €. Επιπλέον
εντάχθηκε στην ίδια χρηματοδότηση και ο συνολικός ΦΠΑ της δαπάνης ο οποίος
αρχικά θα  χρηματοδοτούνταν  από το  ΠΔΕ,  καθώς  και  η  «Μελέτη  βελτίωσης και
επέκτασης  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  Κέας»  η  οποία  ήταν  ενταγμένη  στο
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, από το οποίο και απεντάσσεται. Ως εκ τούτου προκύπτει η
ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και
στο σκέλος των εξόδων ως εξής:
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ΕΣΟΔΟ για το έργο Βελτίωση & επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΝΕΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ

1319.0006 Επιχ.απο ΕΣΠΑ για «Βελτίωση & 
επέκταση δικτύου ύδρευσης 
Ιουλίδας»

1.150.000,00 975.206,37 174.793,63

1319.0008 Επιχ.απο το ΠΔΕ για «Βελτίωση & 
επέκταση δικτύου ύδρευσης 
Ιουλίδας»

183.058,82 183.058,82 0,00

1319.0001 Ειδικό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 41.873,37 41.873,37 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.374.932,19 1.200.138,56 174.793,63

ΕΞΟΔΟ  για το έργο Βελτίωση & επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΝΕΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ

25.7312.0023 Βελτίωση & επέκταση δικτύου 
ύδρευσης Ιουλίδας

1.333.058,82 1.197.086,79 135.972,03

25.7413.0003 Μελέτη βελτίωσης & επέκτασης 
δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας

41.873,37 3.051,77 38.821,60

ΣΥΝΟΛΟ 1.374.932,19 1.200.138,56 174.793,63

2.  Με την  υπ’  αριθμό  2967/19-7-2013 απόφαση της  περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου
(ΑΔΑ: ΒΛ437ΛΞ-ΓΤ7)  εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ το έργο «Αποκατάσταση
χώρου  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  αποβλήτων  (ΧΑΔΑ)  στη  θέση  Άγιος  Ιωάννης-
Χάλαρα» (ΣΑΕΠ0678). Η χρηματοδότηση για το έτος 2013 ανέρχεται στα 11.685,00
€.  Οι  δαπάνες  οι  οποίες  θα  χρηματοδοτηθούν  είναι  η  «Μελέτη  αποκατάστασης
ΧΑΔΑ» με ΚΑΕ 20.7413.0012 που είναι ήδη εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό και
η «Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Κέας»  η οποία
έχει ήδη πληρωθεί από ίδιους πόρους. Κατά συνέπεια χρήζει αναμόρφωσης μόνο ο
κωδικός του εσόδου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1319.0009 «Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για το έργο Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ Αγ. Ιωάννη – Χάλαρα»

11.685,00

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθμ 26/2013 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κύριοι Ευαγγέλου Ιωάννης, Λέπουρας Στυλιανός και

Βρεττός Στέφανος δηλώνουν “ΠΑΡΩΝ”)

Εγκρίνει και ψηφίζει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
του Δήμου Κέας, όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω στην παρούσα απόφαση.

Σημείωση  γραμματείας:  Πριν  την  ψήφιση  του  εν  λόγω θέματος  αποχώρησε,
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Μαρούλης Φίλιπ-
πας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2013
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Θέμα 12ο:  Έγκριση ισολογισμού Κ.Ε.Δ.Κ. για την εταιρική χρήση 2012 (01-01-
2012 έως 31-12-2012)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 6/2013 απόφασή του, τον ισολο-
γισμό για το οικονομικό έτος 2012 και τον υποβάλει προς έγκριση και από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. της
Κ.Ε.Δ.Κ., ενώ στην παρούσα επισυνάπτονται:

1. ο ισολογισμός της Κ.Ε.Δ.Κ. έως την 31.12.2011
2. η έκθεση ελέγχου της Κ.Ε.Δ.Κ. για το οικονομικό έτος 2011
3. το προσάρτημα της έκθεσης διαχειρίσεως 

ΕΚΘΕΣΗ Δ  I  ΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέας
για τη χρήση 2012

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας παρουσιάζει την Οικονομική της κα-

τάσταση (περιουσία και αποτελέσματα) για το χρόνο 2012 με  βάση το Π.Δ. 315/99.

Και κατά τη χρήση 2012 λειτούργησε  το Διπλογραφικό Λογιστικό  Σύστημα,  επι-

τρέποντας στην Επιχείρηση να έχει την υποδομή για τη σωστή παρακολούθηση της

πορείας των οικονομικών στοιχείων του. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έσοδα, οι λει-

τουργικές του δαπάνες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις κατά την 31/12/2012.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα (λογ.  73,  74) της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου
Κέας για τη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των 78.921,39 €.

Τα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (λογ. 81) στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό

των 736,57 €.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής: 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
73.00.00.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 4.258,00

73.00.01.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΚΗ-ΓΙΟΓΚΑ 1.815,00

73.00.02.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΠΑΛΕΤΟ 440,00

73.00.02.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 0,00

73.00.02.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΙΠ-ΧΟΠ 2.125,00

73.00.02.003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 5.055,00

73.01.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 0,00

74.03.00.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 35.228,39

74.04.00.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ 30.000,00

Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) 78.921,39
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81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00

82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00

Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) 0,00

Γενικό Σύνολο (Α+Β) 78.921,39

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής: 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
60.00.00.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16.410,11
60.00.03.000 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 1.121,86
60.00.07.000 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ 269,58
60.03.00.000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.207,85
61.00.04.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 1.000,00
61.00.06.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4.500,00
61.01.01.000 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 8.731,71
61.01.01.001 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 6.549,00
61.01.01.004 ΑΜΟΙΒΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΟΓΚΑ 2.784,49
61.01.01.005 ΑΜΟΙΒΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΟΡΟΥ ΣΥΓΧ-ΧΙΠ 4.000,00
62.03.02.000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 172,45
62.05.01.000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 341,92
62.07.03.000 ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 2.861,51
63.03.00.000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΑΥΤΟΚΙΝ. Β.Σ.Σ. 265,00
63.98.09.000 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ. 3.876,77
64.00.00.000 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣ. ΑΥΤΟΚΙΝ. ΒΟΗΘ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.360,30
64.00.00.001 ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 26,96
64.00.00.002 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 734,30
64.07.01.000 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 125,41
64.07.03.000 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 110,92
64.08.01.000 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 57,08
64.08.99.000 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 284,56
64.98.00.003 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 230,00
65.98.00.000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 116,52
Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) 62.138,30
81.00.00.000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞ. 15,73
81.00.99.000 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 720,84
Σύνολο Ανοργάνων εξόδων  & εξόδων προηγ. Χρήσεων (Β) 736,57
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 62.874,87

  5. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γενικό Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ 78.921,39
Γενικό Σύνολο ΕΞΟΔΩΝ -62.874,87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) 16.046,52
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6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 19.995,95 €. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 5.350,86  €, τα  έξοδα λει-
τουργίας διαθέσεως (δημοσίων σχέσεων) ανήλθαν στο ποσό των 36.674,97 € και τα
χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι) ανήλθαν στο ποσό των 116,52 €.

Το συνολικό  κόστος  παροχής  υπηρεσιών,  διοίκησης  δημοσίων  σχέσεων  και

χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 62.138,30 €.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και  ανόργανα έξοδα ποσού

736,57 € προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012, τα οποία ανήλθαν στο

ποσό των 62.874,87  €.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού 78.921,39 € μεί-
ον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012 ποσού 62.874,87 € αποτελεί το κέρδος της
χρήσεως 2012, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 16.046,52 €.

7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το υπόλοιπο του ταμείου τέλους της χρήσεως 2012, που ανέρχεται στο ποσό

των 1.389,23 €. 

Το υπόλοιπο στις 31.12.2012 των καταθέσεων όψεως που διατηρεί η Κ.Ε.Δ.Κ.

σε διάφορες συνεργαζόμενες τράπεζες, ανέρχεται στο ποσό των 26.819,68 €.

8. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις)

Όπως προκύπτει  από τον Ισολογισμό της Κ.Ε.Δ.Κ. της 31/12/2012 τα πάγια

στοιχεία δεν μεταβλήθηκαν και ανέρχονται στο ποσό των 31.917,84 € και αφαιρου-

μένων των αποσβέσεων ποσού 31.186,75 €, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο

ποσό των 731,09 €. 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Το σύνολο των υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων) της Κ.Ε.Δ.Κ. ανέρχεται στο ποσό
των  9.292,30  €  και  το  σύνολο  του  κυκλοφορούντος  ενεργητικού  (απαιτήσεις
50.102,45 € + διαθέσιμα 28.208,91 €) στο ποσό των 78.311,36 €.
 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-

μου Κέας που έχουν καταχωρηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες βρίσκεται σε πολύ

καλό επίπεδο. Απαιτούνται εφεξής προσπάθειες για συνεχή βελτίωση και των εσόδων

και των εξόδων.
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Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δου-

λειάς του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ., του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-

μου Κέας, του προσωπικού με τους εξωτερικούς λογιστές και τους ορκωτούς ελεγ-

κτές, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προ-

σωπικού και της Διοίκησης. 
             

               Συντάχθηκε και υπογράφεται                    Κέα, 31 Μαρτίου 2013              

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του  τις  διατάξεις  του άρθρου  256 §1α του  Ν.  3463/2006,  την  υπ’  αριθμ.  6/2013
απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ., την έκθεση ελέγχου της Κ.Ε.Δ.Κ. για το οικονομικό
έτος 2012  και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον ισολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.)
για το οικονομικό έτος 20121, όπως αυτός επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης  και  αποδέχεται  τη  δέσμευση του Δήμου για  τακτοποίηση της  εν  λόγω
εκκρεμότητας στο κεφάλαιο της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 133/2013
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Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση προσχεδίου κανονιστικής απόφασης για τη διαχείριση
του υδατικού δυναμικού για την Π.Ε. Κυκλάδων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος  το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’
αριθμ.  πρωτ.: 59159/3241/18.06.2013 έγγραφό του το Τμήμα Υδροοικονομίας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας απέστειλε προσχέδιο κανονιστικής απόφασης για τη
διαχείριση του υδατικού δυναμικού για την Π.Ε. Κυκλάδων ζητώντας τη γνωμοδότη-
ση του Δήμου μας σε ό, τι αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων της Κέας. 

Το εν λόγω προσχέδιο προσαρτάται αυτούσιο στην παρούσα εισήγηση και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.:  59159/3241/18.06.2013  έγγραφό  του  το  Τμήμα
Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί του προσχεδίου κανονιστικής απόφασης για τη διαχείριση του
υδατικού δυναμικού για την Π.Ε. Κυκλάδων στο σύνολό της, όπως αυτή προσαρτάται
στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 134/2013
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Θέμα 14ο: Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών για τις εκδηλώσεις μνή-
μης «Λάμπρος Κατσώνης 2013»

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι και φέτος θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή του Λάμπρου
Κατσώνη. Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε τη διάθεση πίστωσης ύψους έως 800,00€
από τον  Κ.Α.  00.6443 «Δαπάνες  δεξιώσεων και  εθνικών  ή τοπικών  εορτών» του
προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας. 

Η οριστικοποίηση της  ημερομηνίας  διεξαγωγής και  το ακριβές  πρόγραμμα
των  εκδηλώσεων  θα  επεξεργαστεί  από  την  Επιτροπή  Τουριστικής  Προβολής  του
Δήμου Κέας,  με  την πρόθεση συμμετοχής  τόσο τοπικών φορέων,  όσο και  άλλων
σχετικών εκτός Κέας. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  διάθεση  πίστωσης  ύψους  έως  800,00€  από  τον  Κ.Α.  00.6443
«Δαπάνες  δεξιώσεων  και  εθνικών  ή τοπικών εορτών»  του προϋπολογισμού  έτους
2013  του  Δήμου  Κέας  για  τις  δράσεις  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  «Λάμπρος
Κατσώνης 2013»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 135/2013
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Θέμα 15ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης Τηλεϊατρικής κάλυψης του Περιφερεια-
κού Πολυϊατρείου Κέας μεταξύ Δήμου Κέας και εταιρείας Cardio Express και
διάθεση σχετικής πίστωσης

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  15ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι με  το  υπ’  αριθμ.  4275/01.08.2013  έγγραφό  της,  η  Εταιρεία  Cardio
Express ζητά την ανανέωση της σύμβασης τηλεϊατρικής κάλυψης του Πολυδύναμου
Περιφερειακού  Ιατρείου  Κέας  για  τη  νέα  χρονική  περίοδο και  συγκεκριμένα  από
1/9/2013 έως 1/9/2014, έναντι του ποσού των 700,00€. 

Πρόκειται  για  την  παροχή  υπηρεσιών  Καρδιολογικής  Βοήθειας  δια
τηλεφώνου, σε εκείνους που έχουν προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό από την
Cardio Express και έχουν επιλέξει το αντίστοιχο πρόγραμμα.   

Συγκεκριμένα: 
Ο Ιατρός που επιλαμβάνεται του περιστατικού κάνει  προκαταρκτική  διάγνωση   της
καρδιακής κατάστασης του συνδρομητή, βάσει διαβιβασθέντος μέσω τηλεφώνου ηλε-
κτροκαρδιογραφήματος και/ή της περιγραφής, από τον ίδιο ή οικείο του, της κλινικής
κατάστασης του.  

1. Δίνει ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση από το τηλέφωνο. Ειδοποιεί άμεσα
το
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σε περίπτωση που χρειαστεί μετα-
φορά σε νοσοκομείο. 

2. Διευκρινίζεται ότι, η Cardio Express δεν έχει σύμβαση με το ΕΚΑΒ, και το
ΕΚΑΒ θα χειριστεί τη μεταφορά του Συνδρομητή στο νοσοκομείο σύμφωνα
με τις δικές του διαδικασίες και προτεραιότητες. 

3. Έχει συνεχώς ενημερωμένο το ιατρικό ιστορικό με πληροφορίες που δίνει ο
συνδρομητής ή συλλέγει η Cardio Express. 

4. Αποστολή ιατρού στον συνδρομητή (ειδικό πρόγραμμα) σε περίπτωση που
διαγνωσθεί καρδιολογικό πρόβλημα ή υποψία καρδιολογικού προβλήματος. Ο
Ιατρός θα έχει υπόψη του το ιατρικό ιστορικό του συνδρομητή που διαθέτει η
Cardio Express. 
Οι παραπάνω υπηρεσίες της Cardio Express προς τους συνδρομητές της θα

προσφέρονται όλο τον χρόνο περιλαμβανομένων  Κυριακών  και   Εορτών εκτός
από  έκτακτες ανωτέρας βίας περιστάσεις  (προβληματική λειτουργία σταθερής
ή/και  κινητής  τηλεφωνίας  στην Ελλάδα,  απεργίες,  πολιτικές  ταραχές,  πόλεμος
κλπ) που καθιστούν αδύνατη την παροχή τους.

Οι  παραπάνω  υπηρεσίες  της  Cardio  Express  προς  τους  συνδρομητές  της
προϋποθέτουν την ύπαρξη και την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. 

Η Cardio Express παρέχει εγγύηση για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού
για περίοδο τριών χρόνων, από την ημερομηνία της αγοράς του και εφόσον ισχύει η
συνδρομή.   Στο πλαίσιο της εγγύησης, οποιαδήποτε βλάβη θα επισκευάζεται χωρίς
καμία χρέωση, εκτός των περιπτώσεων βλάβης που οφείλεται σε κακή ή αντίθετη με
τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της Cardio Express χρήση. Η εγγύηση δεν ισχύει για
την μπαταρία του εξοπλισμού.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται με τηλεφωνική κλήση. 
Ο Συνδρομητής ή αντιπρόσωπος Συνδρομητή μπορεί να καλέσει την Cardio

Express  και  να  δώσει  τον  αριθμό  σύμβασης  ή  τον  αριθμό  τηλεφώνου  του  που
αναφέρεται  στην παρούσα φόρμα/σύμβαση ή  το  όνομά  του.  Επίσης,  ο  καλών  θα
δώσει επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία θα του ζητηθούν. 
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Ο Συνδρομητής για Υπηρεσίες Καρδιολογικής Βοήθειας δια τηλεφώνου θα
έχει  δικαίωμα  να  λαμβάνει  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  συνδρομής  του,
τηλεφωνώντας  όσες  φορές  θέλει,  χωρίς  οποιαδήποτε  επιπλέον  χρέωση  ιατρικές
συμβουλές για καρδιολογικά επεισόδια, ή για υποψία αυτών. 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι μέγιστης σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση καρδιακών επεισοδίων και έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν πολύ
χρήσιμο για τους εργαζόμενους του Π.Π.Ι.

Κατόπιν, τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
1. εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία Cardio

Express για τη περίοδο από 01/09/2013 έως 01/09/2014
2. εγκρίνει  τη  σχετική  δαπάνη  ύψους  700,00€  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ

15.6162.0006 του προϋπολογισμού έτους 2013 και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης

3. εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1. την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία Cardio Express

για την περίοδο από 01/09/2013 έως 01/09/2014
2. τη σχετική δαπάνη ύψους 700,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0006 του

προϋπολογισμού έτους 2013
3. την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική

σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 136/2013
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Θέμα 16ο: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδια-
φέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑ-
ΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της εταιρείας «Ν. ΧΑΤΖΗΑΓ-
ΓΕΛΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ»

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση
ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις  χρήσεις
γης,  την προστασία του φυσικού,  πολιτιστικού και  αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος,
την  προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας,  των  δασικών  περιοχών,  των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις
εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
από  τους  ειδικότερους  όρους  και  προϋποθέσεις,  που  τίθενται  στις  τοπικές
κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 

Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  59  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος
“Καλλικράτης”»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Οι αρμοδιότητες που ρητά απονέμονται στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής» είναι: Ι) Η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
μετά  από  προέλεγχο  του  σχετικού  αιτήματος  του  ενδιαφερόμενου[…]  Σε  Δήμους
κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο,
δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας» (άρθρο 65 § 1
&3 Ν. 3852/2010).

Στην εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα
αισθητικής,  φυσιογνωμίας  και  εν  γένει  λειτουργιών  της  πόλης  εξετάζεται,  για
κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον
σχολείου,  εκκλησίας,  νοσοκομείου  κλπ.  Επίσης,  κατά  τον  προέλεγχο  εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες.

Η  προέγκριση  ίδρυσης  συνίσταται  στη  δυνατότητα  ίδρυσης  από  τον
ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος,  ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Όπως  ορίζεται  στην  παρ.1  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011  (ΦΕΚ  2496/04.11.2011  τεύχος  Β’)  για  την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για
εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται
το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του
αντίστοιχου οικήματος  ή  ακινήτου το  είδος  του καταστήματος  και,  επισυνάπτεται
διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου,
στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι
ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
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Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’), δεν απαιτείται
η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση  καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: 

α)  Από  την  κείμενη  νομοθεσία  προβλέπεται  ότι  η  άδεια  ίδρυσης  ή
εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), 

β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και 

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί
εντός  άλλου  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  για  το  οποίο  έχει  ήδη
χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις
οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιο¬λογητικά
που  προβλέπονται  από  τις  οικείες  διατάξεις  για  το  κατάστημα  που  επιθυμεί  να
λειτουργήσει,  τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία,  προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η υπ’αριθμ.4273/1-8-2013 αίτηση της εταιρείας
«Ν.ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», με την οποία ζητείται η χορήγηση προέγκρισης
για την ίδρυση καταστήματος ως Επιχείρηση αναψυχής - Επιχείρηση μαζική εστίασης
πρόχειρου και πλήρους γεύματος στη θέση Σπαθί Κέας. Στην αίτηση επισυνάπτονται
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη:
• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 
• την ΥΔ Υ1γ/Γ.Π.οικ96967/8-10-2012
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την  υπ’αριθμ.  4273/1-8-2013  αίτηση  της  εταιρείας

«Ν.ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για
την ίδρυση καταστήματος, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην εταιρεία  «Ν.ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ  ΜΟΝ  ΕΠΕ» προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙ-
ΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  στη θέση  Σπαθί
Κέας.

 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λει-
τουργίας του καταστήματος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει όλα τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από τη χο-
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ρήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αί-
τησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 137/2013
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Θέμα 17ο: Γνωμοδότηση επί της δημιουργίας υδατοδρομίου στη Ν. Κέα

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 το Ν.4146 (ΦΕΚ 90/Α’/18-04-2013) «Περί δανειοδότησης υδατοδρομίων» φυ-
σικά πρόσωπα,  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού  Δικαίου,  Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού δικαιούνται δυνάμει άδεια λειτουργίας
υδατοδρομίου, ενώ αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή αιτήσεων είναι η Δ/νση
Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α)
του Υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών και
Δικτύων.

Η δε άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται από το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Ναυτιλίας με αρχική διάρκεια 10 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. 

Στα αδειοδοτούμενα Υδατοδρόμια θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση τακτι-
κών και έκτακτων πτήσεων Δημόσιων Μεταφορών Υδροπλάνων για μεταφορά
επιβατών, φορτίων, ταχυδρομείου, καθώς και μία σειρά ειδικών πτήσεων (Νοσο-
κομειακών, Έρευνας – Διάσωσης, Πυρόσβεσης, Γενικής αεροπορίας, Αεροπορι-
κών εργασιών κ.λπ.). 

Θεωρώντας την ύπαρξη υδατοδρομίου μεγάλης σημασίας για την εξυπηρέτη-
ση του νησιού μας, των κατοίκων και των επισκεπτών του, σε πολλά επίπεδα, ει-
σηγούμαστε την καταρχήν σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού μας Συμβουλίου για
τη δημιουργία υδατοδρομίου στην Κέα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του  το Ν.4146 (ΦΕΚ 90/Α’/18-04-2013) «Περί δανειοδότησης υδατοδρομίων» και
την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για τη δημιουργία υδατοδρομίου στην Κέα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 138/2013
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Θέμα  18ο:  Ανατροπή  υπόλοιπου  ποσού  πρότασης  ανάληψης  υποχρέωσης  και
διαγραφή  της  σχετικής  δέσμευσης  από  τον  αντίστοιχο  κωδικό  αριθμό  των
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη,
ο οποίος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ΄
αριθμ. 30/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την «Έγκριση της
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πανήγυρη του πολιούχου του νησιού, Αγίου
Χαραλάμπους».

Με  την  υπ’  αριθμ.  141/25.01.2013  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  έγινε
δέσμευση ποσού 1.000,00€ στον ΚΑ 00.6433 για τη «Φιλοξενία προσκεκλημένων
στην τοπική εορτή του πολιούχου Κέας, Αγίου Χαραλάμπους» 

Πρέπει να γίνει ανατροπή υπολοίπου ποσού 890,00€ από τον ΚΑ 00.6433 με
τίτλο  «Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών» λόγω τελικής πραγματοποιηθείσας δαπάνης ποσού
110,00€.Αρχικό ποσό δέσμευσης 1.000,00€

Κατόπιν  των  ανωτέρω  εισηγούμεθα  την  ανατροπή  του  υπόλοιπου  ποσού
απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης  –  δέσμευσης  πίστωσης,  όπως  αναλυτικά
αναφέρεται στην εισήγηση.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις: 
α) του αρθ.21 του Ν.2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
β) Την παρ.3 του αρθ.158 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006),
γ) Του ΠΔ 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α)
όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4.
δ)  Τις  εγκυκλίους  των  Υπ.Οικ.  2/91118/0026/29-12-2010,  Υπ.  Οικ.  &  Εσωτ.
Εγκ.30/2011και Υπ.Οικ.  2/96117/0026/20-12-2011
ε) και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
141/25.01.2013 κατά το ποσό των 890,00€, λόγω τελικής πραγματοποιηθείσας δα-
πάνης ποσού 110,00€. Αρχικό ποσό δέσμευσης 1.000,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 139/2013
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Θέμα 19ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας συ-
νεργατών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “SMART ISLANDS”  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαρο-
πούλου, η οποία εισηγούμενη το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Με
δεδομένη τη δυναμική και  τα πλεονεκτήματα πού προσφέρει  στην εποχή μας  το
Ιντερνέτ ο παγκόσμιος ιστοχώρος, ο Δήμος μας συμμετέχει σε ένα από τα πιο προηγ-
μένα ευρωπαϊκά προγράμματα τηλεματικής, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα SMART ISLANDS.

Το Συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά έξυπνες τηλεματικές εφαρμογές αναβαθ-
μισμένου  και  ανταποκρινόμενο  στις  αυριανές  ανάγκες  επισκέπτη  του  νησιού  μας
στους τομείς: 

• Ιστιοπλοΐα (Γιώτινγκ),
• Λιανικό Εμπόριο,
• Δασοπυρόσβεση,
• Στατιστική,
• Κτηματομεσιτική και 
• Πρόγνωσης καιρικών συνθηκών. 
Συμμετέχουν όλες οι μεσογειακές χώρες πού διαθέτουν νησιά και το ενδια-

φέρον του αυριανού επισκέπτη προβλέπεται σημαντικό.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία τρισδιάστατης πλατφόρμας χαρτο-

γράφησης και πλήρους προβολής των υπηρεσιών και  των επιχειρήσεων που εμπί-
πτουν στους ανωτέρω φορείς, στην οποία θα έχει πρόσβαση κάθε επισκέπτης και μη
του νησιού. 

Οι δυνατότητες, το μέγεθός, η ευελιξία ου, η αμεσότητα  και η ποιότητα του
προγράμματος είναι στοιχεία που -εάν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά- μπορούμε να
λέμε ότι συμμετέχουμε ως νησί σε μία ποιοτική προσπάθεια τουριστικής προβολής
του νησιού μας, με άμεσα οφέλη τόσο για το νησί μας γενικά, όσο και για το κάθε
επιχειρηματία ξεχωριστά.

Στόχος μας είναι να συμμετάσχει όλος ο επιχειρηματικός κόσμος του νησιού
μας, μιας και η συμμετοχή όλων προσθέτει στην θετική εικόνα του νησιού μας και
κάνει το νησί μας περισσότερο ελκυστικό στον αυριανό επισκέπτη.

Για το λόγο αυτό εντός του Σεπτεμβρίου 2013 θα επισκεφθούν το νησί δύο (2)
εκπρόσωποι του προγράμματος, προκειμένου να προβούν στην ψηφιακή τρισδιάστα-
τη αποτύπωση των υπηρεσιών και των σημείων τουριστικού, ιστορικού κ.λπ. ενδια-
φέροντος του νησιού μας.

Με  την  παρούσα  εισηγούμαστε  την  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  ύψους
300,00€ από τον ΚΑ 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φι-
λοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού έτους 2013
του Δήμου Κέας.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει διάθεσης πίστωσης, ύψους 300,00€ από τον ΚΑ 00.6433 «Τιμητικές

διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπρο-
σωπειών» του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας, στο πλαίσιο υλοποίησης
του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «SMART ISLANDS».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 140/2013
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Θέμα 20ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών εκδήλωσης
καθαρισμού του βυθού της Κέας

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  20ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Κέας  με  σκοπό  την
ευαισθητοποίηση  του  κοινού  σε  θέματα  προστασίας  του  περιβάλλοντος
διοργανώνεται επίσκεψη κλιμακίου αυτοδυτών εντός του Σεπτεμβρίου 2013 με σκοπό
τον καθαρισμό του βυθού της Κορησσίας. 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση κάλυψης δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης έως του ποσού των 200,00€ για έξοδα φιλοξενίας  αυτών,  ποσό που θα
καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και  αντιπροσωπειών»  του  προϋπολογισμού  έτους
2013 του Δήμου Κέας.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  διάθεσης  πίστωσης,  ύψους  200,00€  από  τον  ΚΑ  00.6433  «Τιμητικές
διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και
αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού έτους  2013 του Δήμου Κέας,  στο πλαίσιο
υλοποίησης εκδήλωσης καθαρισμού του βυθού της Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 141/2013
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Θέμα 21ο: Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστή-
ματος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της
εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΚΑΔΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΑΚΑ-
ΔΑΣ ΕΠΕ», στην θέση Κορησσία  Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπού-
λου, η οποία εισηγούμενη το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Με
την  αριθ.  2054/16-4-2013 αίτηση  της  εταιρείας  «Σταμάτιος-Οδυσσέας  Τρα-
κάδας & Αλέξανδρος Τρακάδας ΕΠΕ» μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζη-
τείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χα-
μηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  με  αριθ.  άδειας  2053/26-6-2013 (Δήμου Κέας),  που βρίσκεται
στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37,
38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις
αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε
είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτρο-
φώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απα-
γορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς
και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της
ησυχίας των περιοίκων». 
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθ-
μός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιορι-
στικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την
23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερο-
μένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε
σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε
κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό
χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία
των περιοίκων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να
είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα
στο κατάστημα. 
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσι-
κών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες
λειτουργίας αυτών.»
Σύμφωνα  με  την  128/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Κέας, και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραταθεί το ωράριο
λειτουργίας μουσικής έως τις 03.00 από Δευτέρα έως Κυριακή για καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.
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Κατόπιν αυτών καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε για την χορήγη-
ση της άδειας μουσικής του καταστήματος του αιτούντος καθώς και την παράτα-
ση ωραρίου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να αποφασίσει σχετικά. 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του
την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

2. το άρθρο 73 του Ν.3852/10, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο
59/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλι-
κράτης»

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

2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
6. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Υ1γ/ΓΠ/96967/8-10-2012 
7. την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2054/16-4-2013  αίτηση  της  εταιρείας  «Στα-

μάτιος-Οδυσσέας  Τρακάδας  &  Αλέξανδρος  Τρακάδας  ΕΠΕ»   με  την
οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το
κατάστημά ιδιοκτησίας της 

8. Την από 1329/31-7-2013 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΝΑ, περί χορήγηση άδειας χρή-
σης μουσικών οργάνων.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
ισχύος, στο κατάστημα  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «Σταμάτιος-Οδυσσέας  Τρακάδας  &  Αλέξανδρος
Τρακάδας ΕΠΕ» με αριθ. άδειας 2053/26-6-2013 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στην
Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με
κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της
αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα  τοποθετηθούν  ηχεία  ή τηλεόραση ή  οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

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

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 142/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο:  Έγκριση  εξόδων  μετακίνησης  Αντιδημάρχου  στην  Σύρο  για
υπηρεσιακούς λόγους

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στον  Δήμαρχο  κ.  Δεμένεγα,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, εντός του μηνός
Αυγούστου  και  το  αργότερο  έως  το  πρώτο  15ημερο  του  Σεπτεμβρίου,  ο
Αντιδήμαρχος  και  πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής,  κ.  Στυλιανός  Βασιλάκης
πρέπει να μετακινηθεί στην Σύρο για να έχει συνεργασία με την Επίτροπο και την
υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για θέματα του αφορούν στο Δήμο μας. 

Η μετάβασή του από και προς τη Σύρο, όπου στεγάζεται η υπηρεσία, θα γίνει
ακτοπλοϊκώς και το ποσό που εισηγούμαστε ως δαπάνη για τη μετακίνησή του αυτή
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200,00€. Το ανωτέρω ποσό, που θα καλύψει έξοδα
μετακίνησης, σίτισης και διαμονής, θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά, έξοδα
και αποζημιώσεις μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου
Κέας. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει έξοδα μετακίνησης έως του ποσού των 200,00€ στον Αντιδήμαρχο
Κέας, κ. Στυλιανό Βασιλάκη, προκειμένου να  μεταβεί στη Σύρο ακτοπλοϊκώς, εντός
του μήνα Αυγούστου και το αργότερο έως το πρώτο 15ημερο του Σεπτεμβρίου, για
να έχει συνεργασία με την Επίτροπο και την υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
επίλυση θεμάτων που αφορούν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, της οποίας
προΐσταται  ο  κ.  Βασιλάκης..  Το  ανωτέρω  ποσό  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.   00.6421
«Οδοιπορικά,  έξοδα  και  αποζημιώσεις  μετακινούμενων  αιρετών»  του
προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 143/2013
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

 Θεοδώρου Καλλιόπη

 Μαρούλης Φίλιππος

Παούρης Δημήτριος

 Ευαγγέλου Ιωάννης

 Λέπουρας Στυλιανός

 Βρεττός Στέφανος

 Ζουλός Νικόλαος
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