15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 13η Σεπτεμβρίου 2013
Σήμερα, την 13η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης», ύστερα από την 5049/09.09.2013
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 10 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Πασπάτης Πέτρος
2. Βασιλάκης Στυλιανός
3. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
Άννα
4.
Ευαγγέλου Ιωάννης
5.
Παούρης Δημήτριος
6. Λέπουρας Στυλιανός
7. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία
8.
Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος
9. Δεμένεγα Βασιλική
10. Καλλιόπη Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ποδόγυρος Πέτρος
2. Λέανδρος Εμμανουήλ
3. Λουρή-Αθανασοπούλου
4. Ζουλός Νικόλαος
5. Μαρούλης Φίλιππος
6. Δεμένεγας Εμμανουήλ
7. Βρεττός Στέφανος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν,
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση δεν 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
15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13/09/2013
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 5049/09.09.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Καθορισμός συντελεστή Δημοτικών τελών στη Δημοτική Κοινότητα

Ιουλίδας και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους 2014
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
2. Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση υδατορεμάτων στις θέσεις: α. ΦΑΡΟΣ –
ΤΕΜΕΛΟΣ και β. ΣΧΟΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΥΣΑ», ιδιοκτησίας
Εξωραϊστικού Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων “ΘΕΜΙΣ”» [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
3. Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση υδατορέματος στη θέση «ΜΑΡΑΔΕΣ»,
ιδιοκτησίας Ιωαννίδη Ευστράτιου και Αντωνιάδη Πέτρου - Αβέρκιου»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
4. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του
καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας
του ΣΥΜΕΩΝ ΔΕΜΕΝΕΓΑ του Βασιλείου, στη θέση Κάτω Μεριά Κέας
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Κέας [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
6. 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]
7. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 στους Δήμους για έργα και
επενδυτικές δραστηριότητες [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος
Δεμένεγας]
8. Ορθή επανάληψη απόφασης 59/2013 για επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών σε πολίτες λόγω μη ύπαρξης Α.Α.Υ. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
10. Έγκριση χορήγησης αιγίδας Δήμου Κέας σε αγώνες τριάθλου
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]
11. Αποδοχή και κατανομής επιχορήγησης του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος
Ανάπτυξη» στην Πράξη «Βελτίωση και επέκταση δικτύου υδρευσης
Ιουλίδας Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
12. Αποδοχή και κατανομής επιχορήγησης του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι
Αιγαίου» στην Πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κέας» [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αίτημα παραχώρησης αίθουσας «ΤΖΙΑ ΜΑΣ» στον Σύνδεσμο
Υδραυλικών Κέας & Κύθνου [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος
Πασπάτης]
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Θέμα 1ο: Καθορισμός συντελεστή Δημοτικών τελών στη Δημοτική Κοινότητα
Ιουλίδας και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους 2014
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.
Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ 197/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
λήφθησαν υπόψη:
1. Η ανάγκη καθορισμού των συντελεστών, τελών και δικαιωμάτων για το έτος
2014 λαμβανομένης της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
2. Η 45/10 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης
του Δημ. Συμβουλίου για τον καθορισμό συντελεστών, τελών, φόρων και
δικαιωμάτων.
3. Οι διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-58, του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του
Ν.2130/93
4. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.
5. Το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, με την υπ’ αριθμ. 197/2013 εισηγείται στο
Δ.Σ την επικαιροποίηση των αποφάσεων 23/2013 και 42/2013 του Δημοτικού
Συμβουλίου, για τον καθορισμό των συντελεστών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. για το
έτος 2014, πλην των τελών ύδρευσης & καθαριότητας και τον καθορισμό ΤΑΠ για
ακίνητα εκτός οικισμού, όπως αναφέρονται παρακάτω. Συγκεκριμένα:
1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσουν οι υπ’ αρίθμ. 23/2013 και 42/2013 αποφάσεις
του Δ.Σ για την επιβολή τέλους ύδρευσης σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα κάτωθι:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 400 € με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού,
τον αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
β) το δικαίωμα σύνδεσης 50 €.
γ) Εγγύηση χρήσεως του υδρομέτρου 50 €.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 €
Για την περιοχή της Κάτω μεριάς ισχύουν τα εξής:
ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
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ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300€ με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού,
τον αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 €
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ.
1,00€
51 - 100 κυβ. 1,10€
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 και άνω
8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €
51 - 100 κυβ. 0,70€
101 - 150 κυβ.
1,50€
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 και άνω
8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ.
1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10€
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 και άνω
8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση:
Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€
Γ. Επαγγελματική χρήση για την κτηνοτροφία από παροχές στην περιοχή Συνεταιρισμού
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Από

1 – 200 κυβ. 2,00€
201 κυβ. και άνω 5,00€
2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
1. Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
2. Οικισμός Κορησσίας:
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2
Οικίες: 5 €/μ2
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 40 €/μ2
Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 20 €/μ2
Οικίες: 10 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
1. Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
2. Οικισμός Κορησσίας: 10 €
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €
Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
11. Οικισμός Ιουλίδας: 0€
12. Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
13. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 80% του τέλους ύδρευσης στην
πρώτη κλίμακα.
Για τις περιοχές Γιαλισκαρίου και Βουρκαρίου ισχύουν τα κάτωθι:
Α) Έκπτωση της τάξεως περίπου του 15 % επί του δικαιώματος σύνδεσης και επί του
τέλους σύνδεσης.
Συγκεκριμένα το τιμολόγιο τροποποιείται ως εξής:
1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 30 ευρώ ανά τ.μ.,
2. Λοιπά καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 ευρώ ανά τ.μ.,
3. Οικίες 7 ευρώ ανά τ.μ.
Β) Τέλος αποχέτευσης χρέωση 70 % στη πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες
δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της ά δόσης
να δοθεί έκπτωση 10 %.
Γ) Κατά την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης από τον οικισμό Βουρκαρίου προς
την περιοχή των Αγίων Αναργύρων Βουρκαρίου θα συνδεθούν στο δίκτυο τα ακίνητα
που βρίσκονται κατά μήκος της παραλίας του ρέματος Βουρκαρίου. Επειδή ως την
περιοχή του προσκυνηταρίου των Αγ. Αναργύρων η λειτουργία του κεντρικού
αγωγού αποχέτευσης είναι βαρυτική προς το αντλιοστάσιο Βουρκαρίου, οι συνδέσεις
με το δίκτυο δεν επιφέρουν κάποια δαπάνη για τους ιδιοκτήτες και επομένως θα
εφαρμοσθούν τα κάτωθι τέλη σύνδεσης:
Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό δίκτυο:
1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 30 ευρώ ανά τ.μ.,
2. Λοιπά καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 ευρώ ανά τ.μ.,
3. Οικίες 7 ευρώ ανά τ.μ.
Για το υπόλοιπο δίκτυο της παραλίας, επειδή τα ακίνητα που θα συνδεθούν πρέπει να
εγκαταστήσουν στεγανούς βόθρους και αντλητικό συγκρότημα υψηλού κόστους για
τους ιδιοκτήτες, δεν θα ζητηθούν επιπλέον τέλη σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο
αποχετευτικό δίκτυο.
Για όλες τις νέες συνδέσεις θα ισχύσει:
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Τέλος αποχέτευσης, χρέωση 70 % στη πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης,
3. ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1) Περιοχές τέως Κοινότητας Κορησσίας:
α. Οικιακή χρήση :
0,59 €
β. Επαγγελματική χρήση: 1,32 €
2) Περιοχές τέως Κοινότητας Ιουλίδας :
α) Οικιακή χρήση :
0,59 €
β) Επαγγελματική χρήση: 1,32 €
Τα τιμολόγια αυτά θα τηρηθούν για όλες τις παροχές της Δ.Ε.Η ανεξαρτήτως
περιοχής. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία για τα τ.μ θα εφαρμοστούν οι
προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που ορίζουν κατά προσέγγιση
την επιφάνεια των κτισμάτων και θα επιδιωχθεί να δηλωθούν στον Δήμο τα
πραγματικά στοιχεία της επιφάνειας των κτισμάτων με κάθε νόμιμο μέσο.
4. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
1.
Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ
τριάντα (30,00€)
2.
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
3.
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
4.
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά (7,00€)
5.
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
6.
Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε μονώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ
είκοσι πέντε (25,00€)
7.
Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε διώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ πενήντα (50,00€)
8.
Κενοτάφειο 300€
5. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,50 € ανά τ.μ.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00 € ανά τ.μ.
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50 € ανά τ.μ.
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη θέση Οτζιάς, ύψους 17€/τ.μ.
ετησίως.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
1) Αμνοί, ερίφια, αιγοπρόβατα
2) Χοίροι γδαρτοί
3) Χοίροι μαδητοί
4) Χοιρίδια
5) Βοοειδή – Μόσχοι

1,50€
7,75€
9,30€
2,35€
14,00€

7. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά)
για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
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8. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
9. ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ο Δήμος Κέας εκμισθώνει διαφημιστικές προθήκες που έχει στη διάθεσή του σε
διάφορες τοποθεσίες του νησιού, ενώ με την υπ’ αριθμ. 23/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου επικαιροποιήθηκαν οι τιμές μίσθωσης & χρήσης των
διαφημιστικών προθηκών.
Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:
1. Κορησσία Β. (Στάση Διασταύρωσης μεγάλη) 56€ η ετήσια ανανέωση.
2. Κορησσία Γ. (Στάση Διασταύρωσης μικρή) 40€ η ετήσια ανανέωση.
3. Κορησσία Δ. (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 40€ η ετήσια ανανέωση.
4. Γιαλισκάρι Α. (Στάση παραλίας) 56€ η ετήσια ανανέωση.
5. Γιαλισκάρι Β (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια)40€ η ετήσια ανανέωση
6. Βουρκάρι (Χάρτης επί του λιμανιού) 40€ η ετήσια ανανέωση.
7. Οτζιάς 40€ η ετήσια ανανέωση.
8. Οτζιάς (Διασέλι) 40€ η ετήσια ανανέωση
9. Ιουλίδα Α (Ροκομένο) 48€ η ετήσια ανανέωση.
10. Ιουλίδα Β (Πιάτσα) (Χάρτης επιτοίχιος) 40€ η ετήσια ανανέωση.
11. Ιουλίδα Γ(Διασταύρωση Αγ. Λουκά) 56€ η ετήσια ανανέωση.
12. Ποίσσες 40€ η ετήσια ανανέωση.
Πίνακας εκπτώσεων επί των τιμών μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών
13. Η δεύτερη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 10% έκπτωση επί του αρχικού
14. Η τρίτη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 20% έκπτωση επί του αρχικού
15. Η τέταρτη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση επί του αρχικού
16. Για κάθε επιπλέον πινακίδα πέραν των τεσσάρων, ανεξαρτήτου περιοχής 30%
έκπτωση
17. Για το 2ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί
του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.
18. Για το 3ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί
του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.
10. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η Επιτροπή θεωρώντας ότι τα έσοδα αυτά είναι θεσμοθετημένα, εισηγείται ομόφωνα
στο Δ.Σ την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5% επί του
καταβαλλόμενου μισθώματος, και την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων Εσόδων
καταστημάτων σε ποσοστό 0,5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 6 του
Ν.1080/80 άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93 και του άρθρου 20 του Ν.2539/97.
11. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αρίθμ. 23/2013 απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με
την οποία ως δημοτικό τέλος προτείνεται το ποσό των 0,59€ ανά τ.μ και θα
εισπράττεται από τον Δήμο μέσω της Δ.Ε.Η από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος με τον χαρακτηρισμό «εργοταξιακό».
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12. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ο συντελεστής υπολογισμού του τέλους προσδιορίζεται στο 0,25 ο/οο επί της
αντικειμενικής αξίας των ακινήτων όπως έχει εγκριθεί με τις υπ’ αρίθμ. 192/2012 &
23/2013 αποφάσεις του Δ.Σ.
Εισηγούμαστε τον καθορισμό τιμής εκκίνησης για τα εκτός ορίων οικισμών ακίνητα
στα 400,00€/τ.μ. (Ν.2130/93 άρθρο 24).
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις που αφορούν:
1. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ: Άρθρο 19 Β.Δ. 24-9/20-10-58,
Άρθρο 17 Ν. 1080/80
2. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Άρθρα 21 και 22 Β.Δ. 24-9/2010-58, Ν. 25/75Άρθρο 17 Ν. 1080/80
3. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ: Άρθρο 10 Ν. 1080/1980 και
άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 1828/89
4. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ: Άρθρο 13
Β.Δ. 24-9/20-10-58 , όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με το άρθρο 3 Ν.
1080/80 , τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84 , το άρθρο 26 του Ν. 1828/89, το
άρθρο 6 του Ν. 1900/90 και του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 3254/2004
5. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 2130/97
6. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ: Άρθρο 6 του Ν. 1080/80 ,
άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93
7. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: Άρθρο 20 Ν.
2539/97, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010
8. Την υπ’ αριθμ. 197/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναβάλλει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 146/2013
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Θέμα 2ο: Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση υδατορεμάτων στις θέσεις: α. ΦΑΡΟΣ
– ΤΕΜΕΛΟΣ και β. ΣΧΟΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΥΣΑ», ιδιοκτησίας Εξωραϊστικού
Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων “ΘΕΜΙΣ”»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. 74873/4171/09.08.2012
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
μας αποστέλλεται ένα (1) πλήρες αντίγραφο της μελέτης ως προς το Τοπογραφικό
διάγραμμα, την Υδραυλική και Υδρολογική Μελέτη, την Περιβαλλοντική Μελέτη, τη
Μελέτη Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης και της οριοθέτησης υδατορεμάτων στις θέσεις:
α. «ΦΑΡΟΣ – ΤΕΜΕΛΟΣ» και β. «ΣΧΟΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΥΣΑ», ιδιοκτησίας
Εξωραϊστικού Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων “ΘΕΜΙΣ” (Ν. 3010/2010), κατόπιν
αίτησης για οριοθέτησή τους, ελεγμένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων.
Κατόπιν τούτου ζητείται από το Δημοτικό συμβούλιο, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον Ν.3010/25-4-2002, να αποφασίσει σχετικά με τη
μελέτη οριοθέτησης των εν λόγω ρεμάτων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κέας με το υπ’ αριθ. πρωτ.
74873/4171/09.08.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
το υπ’ αριθ. πρωτ. 74873/4171/09.08.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον Ν.3010/25-4-2002 και την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μελέτη οριοθέτησης των υδατορεμάτων στις θέσεις: α. ΦΑΡΟΣ –
ΤΕΜΕΛΟΣ και β. ΣΧΟΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΥΣΑ», ιδιοκτησίας Εξωραϊστικού Συλλόγου
Δικαστικών Υπαλλήλων “ΘΕΜΙΣ”, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κέας με το υπ’ αριθ. πρωτ.
74873/4171/09.08.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 147/2013
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Θέμα 3ο: Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση υδατορέματος στη θέση «ΜΑΡΑΔΕΣ»,
ιδιοκτησίας Ιωαννίδη Ευστράτιου και Αντωνιάδη Πέτρου - Αβέρκιου»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. 19129/1159/30.08.2013
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
μας αποστέλλεται ένα (1) πλήρες αντίγραφο της μελέτης ως προς το Τοπογραφικό
διάγραμμα, την Υδραυλική και Υδρολογική Μελέτη, την Περιβαλλοντική Μελέτη, τη
Μελέτη Φωτογραφικής Τεκμηρίωσης και της οριοθέτησης υδατορεμάτων στη θέση
«ΜΑΡΑΔΕΣ», ιδιοκτησίας Ιωαννίδη Ευστράτιου και Αντωνιάδη Πέτρου – Αβέρκιου,
κατόπιν αίτησης για οριοθέτησή τους, ελεγμένο και θεωρημένο από τη Δ/νση
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.
Κατόπιν τούτου ζητείται από το Δημοτικό συμβούλιο, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον Ν.3010/25-4-2002, να αποφασίσει σχετικά με τη
μελέτη οριοθέτησης των εν λόγω ρεμάτων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κέας με το υπ’ αριθ. πρωτ.
19129/1159/30.08.2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
το υπ’ αριθ. πρωτ. 19129/1159/30.08.2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον Ν.3010/25-4-2002 και την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος στη θέση «ΜΑΡΑΔΕΣ»,
ιδιοκτησίας Ιωαννίδη Ευστράτιου και Αντωνιάδη Πέτρου - Αβέρκιου, όπως αυτή
αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που κοινοποιήθηκε στον
Δήμο Κέας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 19129/1159/30.08.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 148/2013
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Θέμα 4ο: Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας του ΣΥΜΕΩΝ ΔΕΜΕΝΕΓΑ του Βασιλείου, στη θέση Κάτω Μεριά Κέας
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι με την αριθ. 4412/08.08.2013 αίτηση του ΣΥΜΕΩΝ ΔΕΜΕΝΕΓΑ του
Βασιλείου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ» με αριθ. άδειας 2460/06.08.2003 (Δήμου Κέας),
που βρίσκεται στην Κάτω Μεριά Κέας, ιδιοκτησίας του ανωτέρω.
Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς
αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς
άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την
23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε
σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο
μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι
χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών
οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας,
και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μουσικής έως τις 03.00 από Δευτέρα έως Κυριακή για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.
Κατόπιν αυτών καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε για την χορήγηση
της άδειας μουσικής του καταστήματος του αιτούντος καθώς και την παράταση ωραρίου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του την παρ. 4
του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
1. το άρθρο 73 του Ν.3852/10, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο
59/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης»
2. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
3. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007
4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ
2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
5. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Υ1γ/ΓΠ/96967/8-10-2012
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2054/16-4-2013 αίτηση της εταιρείας «Σταμάτιος-Οδυσσέας Τρακάδας & Αλέξανδρος Τρακάδας ΕΠΕ» με την
οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το
κατάστημά ιδιοκτησίας της
7. Την από 1329/31-7-2013 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΝΑ, περί χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
ισχύος, στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας
του ΣΥΜΕΩΝ ΔΕΜΕΝΕΓΑ του Βασιλείου, με αριθ. άδειας άδειας
2460/06.08.2003 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στην Κάτω Μεριά Κέας, ιδιοκτησίας.
Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με
κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της
αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον
περιβάλλοντα χώρο.
3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση
τα 80db(A).
5. Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.
6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2013.
Στην περίπτωση όμως που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης
που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας 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
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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: 149/2013

13

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013
Θέμα 5ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Κέας
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το
οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»
Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),
ορίζονται τα εξής:
«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των
Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του
οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που
περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η
δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.
Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές
εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.
2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά
διαμερίσματα ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει
στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε
δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που
απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον
επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα.
Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή
τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.
β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που
περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά
διαμερίσματα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά
διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων
εκείνων που θα διατίθεντο, αν η κατανομή αυτών γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την
εφαρμογή του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του
επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού,
θα καλύπτεται στη βάση της διετίας.
3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό
πρόγραμμα.
4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»
Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη, τα έργα και μελέτες που είναι σε
εξέλιξη, από το προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα και τις προτάσεις του συμβουλίου
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη
υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφασή της εισηγήθηκε προς το
Δημοτικό Συμβούλιο το κάτωθι Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κέας:
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Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 208 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου και την εισήγηση του Προέδρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Ευαγγέλου και Στυλιανός Λέπουρας
ψηφίζουν “ΚΑΤΑ”, καθώς θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί η πρόταση
της Δημοτικής Ενότητας Ιουλίδας, πρόταση η οποία δεν υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Ευαγγέλου και Στυλιανός Λέπουρας
ψηφίζουν “ΚΑΤΑ” )
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014 του Δήμου Κέας, όπως αυτό παρατίθεται
στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 150/2013
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Θέμα 6ο: 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 Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32660/13.08.2013
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.
1. 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
2. 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
3. 10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
4. 10.6312 «Λοιποί φόροι»
5. 10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
6. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων»
7. 30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου»
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει 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. 32660/13.08.2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο
27 του ν 3756/2009 και την εισήγηση του Προέδρου
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.
1. 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
2. 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
3. 10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
4. 10.6312 «Λοιποί φόροι»
5. 10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
6. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
7. 30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 151/2013
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Θέμα 7ο: Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 στους Δήμους για έργα και
επενδυτικές δραστηριότητες
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32293/2013 απόφαση
του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 στους
ΟΤΑ της χώρας για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, από την οποία
προκύπτει η χρηματοδότηση του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των 17.680,00€.
Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και προτείνουμε
την κατανομή ΣΑΤΑ 2013, 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. 32293/2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και την εισήγηση
του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 των Δήμων για την κάλυψη έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων, 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: 152/2013
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Θέμα 8ο: Ορθή επανάληψη απόφασης 59/2013 για επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών σε πολίτες λόγω μη ύπαρξης Α.Α.Υ.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.
Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα τα ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με
την υπ’ αριθμ. 59/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους κάτωθι πολίτες, αφού κατά τη τη σύνταξη
καταλόγων τελών ύδρευσης, εσόδων από νεκροταφείο κ.λπ. διαπιστώθηκαν από το
τμήμα Εσόδων λανθασμένες χρεώσεις των εν λόγω τελών στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1) Λαζάρου Αικατερίνη, (κωδικός οφειλέτη 9769): να γίνει επιστροφή ποσού
125,00€ λόγω διπλοεγγραφής. Κατά την σύνταξη καταλόγου Εσόδων από
Νεκροταφείο Βεβ. Καταλόγου 5479/17-9-2012 με αριθμό βεβαίωσης 22/17-9-2012,
βεβαιώθηκαν στον εν λόγω οφειλέτη, 125,00€ για τις χρονικές περιόδους 2008-20092010-2011-2012, τα οποία και εξοφλήθηκαν με το υπ΄άριθμ.2649/11-10-2012
διπλότυπο είσπραξης. Επιπλέον όμως βεβαιώθηκε και ο κωδικός οφειλέτη 11407 του
Βεβ. Καταλόγου 5479/17-9-2012 με αριθμό βεβαίωσης 22/17-9-2012, με το ποσό των
25,00€ για το έτος 2012-για έσοδα από νεκροταφείο- το οποίο και εξοφλήθηκε με το
2648/11-10-2012 διπλότυπο είσπραξης, και επίσης βεβαιώθηκε επίσης για τα έτη
2008-200-2010-2011, στον βεβ. Κατάλογο 7084/31-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης
42/31-12-2012 το οποίο και εξοφλήθηκε με το 167/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης.
2) Μυκονιάτης Πέτρος, (κωδικός οφειλέτη 13212): να γίνει επιστροφή
ποσού 51,68€, λόγω διπλοκατάθεσης. Κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης
Βεβ. Καταλόγου 6723/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012 βεβαιώθηκε
ποσό 22,57€ για την περίοδο 10/2010-4/2011.Επίσης κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης Βεβ. Καταλόγου 6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-122012 βεβαιώθηκε ποσό 29,11€ για την περίοδο 5/2011-10/2011. Ο οφειλέτης
κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς την 28/1/2013 ποσό 103,36€ για τις παραπάνω
βεβαιωτικές περιόδους. Έτσι με το υπ’ αρίθμ. 69/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης
εξοφλήθηκε η πραγματική οφειλή ποσού 51,68€.
3) Μουζάκη Άννα, (κωδικός οφειλέτη 11667): να γίνει επιστροφή ποσού
13,92€ λόγω διπλοκατάθεσης .Κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης Βεβ.
Καταλόγου 6723/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό
6,96€ για την περίοδο 10/2010-4/2011.Επίσης κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης Βεβ. Καταλόγου 6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012
βεβαιώθηκε ποσό 6,96€ για την περίοδο 5/2011-10/2011. Η οφειλέτης κατέθεσε στην
Τράπεζα Πειραιώς την 28/1/2013 ποσό 27,84€ για τις παραπάνω βεβαιωτικές
περιόδους. Έτσι με το υπ’ αριθμ. 73/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης εξοφλήθηκε η
πραγματική οφειλή ποσού 13,92€.
4) Τριανταφυλλίδης Θρασύβουλος (κωδικός οφειλέτη 10752): να γίνει
επιστροφή ποσού 26,61€, διότι κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό
26,61 το οποίο αφορούσε χρεώσεις τελών ύδρευσης βεβ. καταλόγου 6723/4-12-2012
με αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την περίοδο
10/2010-4/2011.Επίσης κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης Βεβ.
Καταλόγου 6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό
13,85€ για την περίοδο 5/2011-10/2011. Ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα
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Πειραιώς 2 φορές το ποσό 26,61€ την 30/1/2013, όπου με το υπ’ αριθμ. 84/1-2-2013
διπλότυπο είσπραξης η οφειλή ποσού 26,61€.
5) Περιστέρη Αναστασία (κωδικός οφειλέτη 10600): να γίνει επιστροφή
ποσού 26,61€, διότι κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό των 26,61€
το οποίο αφορούσε χρεώσεις τελών ύδρευσης βεβ. καταλόγου 6723/4-12-2012 με
αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012 όπου βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την περίοδο
10/2010-4/2011.Επίσης κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης Βεβ.
Καταλόγου 6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό
13,85€ για την περίοδο 5/2011-10/2011. Ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα
Πειραιώς 2 φορές το ποσό 26,61€ την 31/1/2013, όπου με το υπ’ αριθμ. 80/1-2-2013
διπλότυπο είσπραξης η οφειλή ποσού 26,61€.
6) Καβαλιέρου Ελένη (κωδικός οφειλέτη 10195): να γίνει επιστροφή ποσού
24,72€ διότι κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα δύο φορές το ποσό των 24,72€ το οποίο
αφορούσε χρεώσεις τελών ύδρευσης βεβ. καταλόγου 6723/4-12-2012 με αριθμό
βεβαίωσης 33/4-12-2012 όπου βεβαιώθηκε ποσό 11,96€ για την περίοδο 10/20104/2011.Επίσης κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης Βεβ. Καταλόγου
6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την
περίοδο 5/2011-10/2011. Ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα, 2 φορές το
ποσό 24,72€ την 10/1/2013, όπου με το υπ’ αριθμ. 109/1-2-2013 διπλότυπο
είσπραξης εξοφλήθηκε η οφειλή ποσού 24,72€.
7) Πολίτης Νικόλαος (κωδικός οφειλέτη 10627): να γίνει επιστροφή ποσού
25,52€ διότι κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα δύο φορές το ποσό των 25,52€ το οποίο
αφορούσε χρεώσεις τελών ύδρευσης βεβ. καταλόγου 6723/4-12-2012 με αριθμό
βεβαίωσης 33/4-12-2012 όπου βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την περίοδο 10/20104/2011.Επίσης κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης Βεβ. Καταλόγου
6724/4-12-2012 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012 βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για την
περίοδο 5/2011-10/2011. Ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα, 2 φορές το
ποσό 25,52€ την 2/1/2013, όπου με το υπ’ αριθμ. 87/1-2-2013 διπλότυπο είσπραξης
εξοφλήθηκε η οφειλή ποσού 25,52€.
Επειδή κατά τη λήψη της απόφασης δεν υπήρχε σχετική Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (πίστωση) από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου, καλείται το
Δημοτικό Συμβούλιο να επανεγκρίνει την επιστροφή των ανωτέρω ποσών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1) Λαζάρου Αικατερίνη, (κωδικός οφειλέτη 9769): να γίνει επιστροφή ποσού
125,00€ λόγω διπλοεγγραφής.
2) Μυκονιάτης Πέτρος, (κωδικός οφειλέτη 13212): να γίνει επιστροφή ποσού 51,68,
λόγω διπλοκατάθεσης
3) Μουζάκη Άννα, (κωδικός οφειλέτη 11667): να γίνει επιστροφή ποσού 13,92€ λόγω
διπλοκατάθεσης
4) Τριανταφυλλίδης Θρασύβουλος (κωδικός οφειλέτη 10752): να γίνει επιστροφή
ποσού 26,61€, διότι κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό
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5) Περιστέρη Αναστασία (κωδικός οφειλέτη 10600): να γίνει επιστροφή ποσού
26,61€, διότι κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό
6) Καβαλιέρου Ελένη (κωδικός οφειλέτη 10195): να γίνει επιστροφή ποσού 24,72€
διότι κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα δύο φορές το ποσό
7) Πολίτης Νικόλαος (κωδικός οφειλέτη 10627): να γίνει επιστροφή ποσού 25,52€
διότι κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα δύο φορές το ποσό

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 153/2013
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Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 9ο θέμα τα ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κατά τη
σύνταξη καταλόγων τελών ύδρευσης, εσόδων από νεκροταφείο κ.λπ. διαπιστώθηκαν
από το τμήμα Εσόδων λανθασμένες χρεώσεις των εν λόγω τελών στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Δεμένεγα Ανδριανή, (κωδικός οφειλέτη 13088): να γίνει επιστροφή ποσού 13,02€,
λόγω διπλοκατάθεσης. Κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης Βεβ. Καταλόγου 695/21-2-2013 με αριθμό βεβαίωσης 5/21-2-2013 βεβαιώθηκε ποσό 12,76€ για
την περίοδο 11ος/2011-5ος/2012.Η οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις
19/3/2013 ποσό 25,78€ για την παραπάνω χρονική περίοδο. Έτσι με το υπ’ αριθμ.
532/21-3-2013 διπλότυπο είσπραξης εξοφλήθηκε η πραγματική οφειλή ποσού
12,76€.
2) Θέμελη Νικολέτα, (κωδικός οφειλέτη 10683): να γίνει επιστροφή ποσού 13,02€
λόγω διπλοκατάθεσης. .Κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης Βεβ. Καταλόγου 695/21-2-2013 με αριθμό βεβαίωσης 5/21-2-2013, βεβαιώθηκε ποσό 12,76€
για την περίοδο 11ος/2011-5ος/2012. Η οφειλέτης κατέθεσε στα ΕΛΤΑ Κέας την
5/4/2013 ποσό 25,78€ για την παραπάνω βεβαιωτική περίοδο. Έτσι με το υπ’ αριθμ.
1326/5-4-2013 διπλότυπο είσπραξης εξοφλήθηκε η πραγματική οφειλή ποσού
12,76€.
3) Αυγοκλούρης Εμμανουήλ (κωδικός οφειλέτη 9541): να γίνει επιστροφή ποσού
42,71€, διότι κατέθεσε στα ΕΛΤΑ δύο φορές το ποσό 42,71€ το οποίο αφορούσε χρεώσεις τελών ύδρευσης βεβ. καταλόγου 5283/4-9-2012 με αριθμό βεβαίωσης 21/4-92012 βεβαιώθηκε ποσό 42,71€ για την περίοδο 5/2011-10/2011. Έτσι με το υπ’
αριθμ. 1325/5-4-2013 διπλότυπο είσπραξης εξοφλήθηκε η οφειλή ποσού 42,71€.
4) Σαββίδης Ιωάννης (κωδικός οφειλέτη 9877): να γίνει επιστροφή ποσού 208,44€,
διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στη Τράπεζα Πειραιώς δύο φορές το ποσό των 208,44€
το οποίο αφορούσε χρεώσεις τελών ύδρευσης βεβ. Καταλόγου για το χρονικό διάστημα 6ος/2012-11/2012, καθώς και βεβ.καταλόγου 695/21-2-2013 και αριθμό βεβαίωσης 5/21-2-2013 για το χρονικό διάστημα 11ος/2011-5ος/2012 όπου με το υπ’ αριθμ.
2120/19-8-2013 διπλότυπο είσπραξης εξοφλήθηκε η οφειλή ποσού 208,44€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1) Δεμένεγα Ανδριανή, (κωδικός οφειλέτη 13088): να γίνει επιστροφή ποσού
13,02€ λόγω διπλοκατάθεσης.
2) Θέμελη Νικολέτα, (κωδικός οφειλέτη 10683): να γίνει επιστροφή ποσού
13,02€ λόγω διπλοκατάθεσης.
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3) Αυγοκλούρης Εμμανουήλ (κωδικός οφειλέτη 9541): να γίνει επιστροφή
ποσού 42,71€, διότι κατέθεσε στα ΕΛΤΑ δύο φορές το ποσό
4) 4) Σαββίδης Ιωάννης (κωδικός οφειλέτη 9877): να γίνει επιστροφή ποσού
208,44€, λόγω διπλοκατάθεσης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 154/2013
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Θέμα 10ο: Έγκριση χορήγησης αιγίδας Δήμου Κέας σε αγώνες τριάθλου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι η εταιρεία EXECUTIVE SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε - Διοργάνωση Αθλητικών δραστηριοτήτων εκφράζει την πρόθεσή της να διοργανώσει αγώνες τριάθλου
στην Κέα την Κυριακή 01.07.2014. Η εκδήλωση θα αποτελείται από τρία αγωνίσματα αντοχής (κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο) συμπτυγμένα σε έναν αγώνα.
Οι άνω αγώνες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε διάφορες πόλεις της χώρας
μας, πάντοτε σε συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι κυριολεκτικά αγκαλιάζουν αυτή τη προσπάθεια.
Υπάρχουν δύο τύποι αγώνων τριάθλου σε κάθε διοργάνωση: ένας αγώνας
τριάθλου -με την ονομασία T.L.P.25,75- είναι μικρής απόστασης (750μ. κολύμπι,
20000μ. ποδήλατο και 5000μ. τρέξιμο), ενώ ο άλλος αγώνας – με την ονομασία
T.L.P. 51,5 -είναι μεσαίας απόστασης (1500μ. κολύμπι, 40000μ. ποδήλατο και 10000
μ. τρέξιμο). Επίσης, έχουμε προβλέψει και αγώνες για μικρά παιδιά με δωρεάν εγγραφή, στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη διάδοση του αθλήματος και στην
περιοχή σας.
Στους αγώνες αυτούς προβλέπεται να υπάρξει συμμετοχή 300 αθλητών από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, και η άφιξη των αθλητών θα βοηθήσει και θα διαδώσει τουριστικά (ως αθλητικό προορισμό) την περιοχή, ενώ η φύση των αγώνων είναι φιλανθρωπική. Πιο συγκεκριμένα, θα οριστεί ένα χαμηλό κόστος συμμετοχής,
έτσι ώστε να προσελκύσουμε πολλούς αθλητές, ενώ από την κάθε καταβολή του
κόστους συμμετοχής 5€ προορίζονται για το Σύλλογο ‘’ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ’’ 5€ αναλογούν στους φόρους (Φ.Π.Α.) και τα υπόλοιπα καλύπτουν έξοδα και
αμοιβή των ανθρώπων της Παραγωγής. Θα υπάρξει μεγάλη προβολή τόσο από εμάς,
όσο και το ‘’ΧΑΜΟΓΕΛΟ’’ έτσι ώστε να βγει προς τα έξω η προσφορά του Δήμου
Κέας σε αυτόν τον ιερό σκοπό.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επιθυμεί την αιγίδα του Δήμου μας και την υποστήριξη της εταιρείας στη συνεργασίας της με συναρμόδιες Αρχές (Λιμενικό, Αστυνομία) για την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων και την ασφάλεια των αθλητών. Συγκεκριμένα θα απαιτηθεί ο αποκλεισμός του δρόμου όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας περίπου τρεις ώρες πριν των αγώνα και δύο ώρες μετά το πέρας αυτού και την αποχώρηση των συμμετεχόντων.
Η πρότασή μας αφορά στη διεξαγωγή του τριάθλου να λάβει χώρα στην παραλιακή ζώνη των Ποισσών και να ζητηθεί η συνδρομή της Αστυνομίας για τον αποκλεισμό του δρόμου από το ρέμα έως και τη στροφή προς την παραλία. Τα διερχόμενα οχήματα, προκειμένου να κατευθυνθούν προς και από τον Κούνδουρο, θα ακολουθούν την ακόλουθη πορεία: Ρέμα – παραλία - στροφή προς Κούνδουρο.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και την εισήγηση της Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τη χορήγηση της αιγίδας του Δήμου Κέας στους αγώνες τριάθλου,
που διοργανώνει η εταιρεία EXECUTIVE SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε –
Διοργάνωση Αθλητικών δραστηριοτήτων την Κυριακή 01.07.2014
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2) Στο πλαίσιο αυτό και για την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων και την
ασφάλεια των αθλητών θα αποκλειστεί ο δρόμος όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας
περίπου τρεις ώρες πριν των αγώνα και δύο ώρες μετά το πέρας αυτού και την
αποχώρηση των συμμετεχόντων από το ρέμα έως και τη στροφή προς την
παραλία. Τα διερχόμενα οχήματα, προκειμένου να κατευθυνθούν προς και
από τον Κούνδουρο, θα ακολουθούν την ακόλουθη πορεία: Ρέμα – παραλία στροφή προς Κούνδουρο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 155/2013
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Θέμα 11ο: Αποδοχή και κατανομής επιχορήγησης του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Πράξη «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 1828/20.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ87ΛΞ78Ω) απόφασή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε τη χρηματοδότηση
της Πράξης «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» με κωδικό
MIS 383586 από το Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» .
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα
2.896.413,35€, ενώ η εκτιμώμενη πίστωση του έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται στα
174.793,63€, ποσό το οποίο καλούμαστε να αποδεχθούμε και να κατανείμουμε στους
κάτωθι κωδικούς εσόδων και εξόδων, αντίστοιχα του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2013 του Δήμου μας:
ΕΣΟΔΟ για το έργο Βελτίωση & επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας
ΚΩΔΙΚΟΣ
1319.0006
1319.0008
1319.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιχ. απο ΕΣΠΑ για «Βελτίωση &
επέκταση δικτύου ύδρευσης
Ιουλίδας»
Επιχ. απο το ΠΔΕ για «Βελτίωση &
επέκταση δικτύου ύδρευσης
Ιουλίδας»
Ειδικό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
1.150.000,00

ΜΕΙΩΣΗ
975.206,37

ΝΕΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ
174.793,63

183.058,82

183.058,82

0,00

41.873,37

41.873,37

0,00

1.374.932,19

1.200.138,56

174.793,63

ΕΞΟΔΟ για το έργο Βελτίωση & επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας
ΚΩΔΙΚΟΣ
25.7312.0023
25.7413.0003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βελτίωση & επέκταση δικτύου
ύδρευσης Ιουλίδας
Μελέτη βελτίωσης & επέκτασης
δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
1.333.058,82

ΜΕΙΩΣΗ
1.197.086,79

ΝΕΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ
135.972,03

41.873,37

3.051,77

38.821,60

1.374.932,19

1.200.138,56

174.793,63

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθμ. 1828/20.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ87ΛΞ-78Ω) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του Δήμου και
την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται επιχορήγηση του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Πράξη
«Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας», συνολικού ύψους
2.896.413,35€ και κατανέμει την ετήσια πίστωση του 2013, ύψους 173.793,63€ όπως
αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 156/2013
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Θέμα 12ο: Αποδοχή και κατανομής επιχορήγησης του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι
Αιγαίου» στην Πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κέας»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 4767/18.10.2012 (ΑΔΑ: Β43Κ46ΨΧΨΤ-ΒΟΕ) απόφασή
του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε αποφάσισε τη χρηματοδότηση της Πράξης
«Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κέας» με κωδικό MIS 389383 από το Ε.Π. «Κρήτη και
Νήσοι Αιγαίου» .
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα
50.000,00€, ενώ η εκτιμώμενη πίστωση του έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται στα
43.050,00€, ποσό το οποίο καλούμαστε να αποδεχθούμε και να κατανείμουμε στους
κάτωθι κωδικούς εσόδων και εξόδων, αντίστοιχα του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2013 του Δήμου μας:
ΕΣΟΔΟ για την Πράξη Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κέας
ΚΩΔΙΚΟΣ
1319.0007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιχ. από ΕΣΠΑ για την Πράξη «Τεχνική
βοήθεια του Δήμου Κέας»

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΣΤΩΣΗ
43.050,00

43.050,00

ΕΞΟΔΟ για την Πράξη Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κέας
ΚΩΔΙΚΟΣ
25.6112.0001
25.6112.0002
30.6112.0002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας για Έργα
Ύδρευσης
Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας για Έργα
Αποχέτευσης
Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας για Έργα
Οδοποιίας

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
17.685,50
17.685,50
7.679,00

43.050,00

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθμ. 4767/18.10.2012 (ΑΔΑ: Β43Κ46ΨΧΨΤ-ΒΟΕ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε, τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του
Δήμου και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται επιχορήγηση του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» στην Πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κέας», συνολικού ύψους 50.000,00€ και κατανέμει την ετήσια
πίστωση του 2013, ύψους 43.050,00€ όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 157/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Αίτημα παραχώρησης αίθουσας «ΤΖΙΑ ΜΑΣ» στον Σύνδεσμο
Υδραυλικών Κέας & Κύθνου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 16/2013 αίτησή του, ο
Σύνδεσμος Υδραυλικών Κέας & Κύθνου αιτείται την παραχώρηση του δωματίου 3
του «ΤΖΙΑ ΜΑΣ», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Συνδέσμου.
Στην ανωτέρω αίτηση επισημαίνεται ότι οι όποιες μικρο-επισκευές
απαιτούνται στα εξωτερικά κουφώματα, στα ηλεκτρολογικά, τα υδραυλικά και την
τοιχοποιία θα καλυφθούν οικονομικά από τον Σύνδεσμο.
Εισηγούμαστε θετικά επί παραπάνω παραχώρησης και για διάρκεια ενός
έτους από τη λήψη της παρούσας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την αίτηση του Συνδέσμου και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ετήσια από τη λήψη της παρούσας παραχώρηση του δωματίου 3 του
«ΤΖΙΑ ΜΑΣ», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Συνδέσμου
Υδραυλικών Κέας & Κύθνου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του
Συνδέσμου. Οι όποιες μικρο-επισκευές απαιτούνται στα εξωτερικά κουφώματα, στα
ηλεκτρολογικά, τα υδραυλικά και την τοιχοποιία θα καλυφθούν οικονομικά από τον
Σύνδεσμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 158/2013
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Πασπάτης Πέτρος

Τα μέλη

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