
17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  18η  Οκτωβρίου 2013

Σήμερα, την 18η Οκτωβρίου 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  5705/14.10.2013
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 13 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

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

                   
                                                                                                  (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
17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18/10/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 5705/14.10.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

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

2. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων  των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Δήμων  για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους
2013 (ΣΑΤΑ) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

3. 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] 

4. Γνωμοδότηση επί συνολικού αριθμού ανά κατηγορία θέσεων υπαίθριου
εμπορίου [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

5. Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης Ο.Τ.Α.
μέσω  διαδικτύου  με  την  «Σ.  ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  –  Υποστήριξη
Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.» [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης] 

6. Χρονική  παράταση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  «Μεταφορά
αποκομιδής  απορριμμάτων  από  τον  οικισμό  Ιουλίδας  Δήμου  Κέας»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

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

8. Έγκριση Προκαταρκτικής περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης
του έργου  «Διαμόρφωση  Οδού «Πρόσβασης  στον  Αρχαιολογικό Χώρο
της Καρθαίας Ν. Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

9. Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του
καταστήματος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Σ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ – Α. ΣΑΪΤΗ
Ο.Ε.»,  στην  θέση  Ιουλίδα  Κέας  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου] 

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

11.Γνωμοδότηση  επί  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  που
αφορά  στην  κατασκευή  και  λειτουργία  Σύνθετου  Τουριστικού
Καταλύματος & υποστηρικτικών αυτού έργων στη θέση «Βρόσκοπος»
νήσου  Κέας,  με  φορέα  υλοποίησης  την  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ειδικού
Σκοπού 24 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

12.Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπων  του  Δήμου  Κέας  σε  διεθνείς
τουριστικές  εκθέσεις  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

13.Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  παραγωγής  έντυπου
διαφημιστικού  υλικού του Δήμου στο  πλαίσιο  συμμετοχής  στη διεθνή
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τουριστική  έκθεση  Travel Turkey στη  Σμύρνη.  [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

14.Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση υδατορέματος στην περιοχή «ΟΤΖΙΑΣ»,
ιδιοκτησίας  Μαρίας  Π.  Τσαγγάρη  και  Κωνσταντίνου  Γ.  Βάλβη»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

15.Διαγραφή προσαυξήσεων  τελών  ύδρευσης  [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος,  κ.
Στυλιανός Βασιλάκης]

16.Διαγραφή τελών ύδρευσης,  κοιμητηρίων και λοιπών τελών  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

17.Επιστροφές  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

18.Εξέταση  επί  ενστάσεων  οφειλετών  για  τέλη  ύδρευσης  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

19.Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΟΥΡΕΙΟ του Κων/νου Ιερομνήμονα  στην Κορησσία
Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συμπλήρωση απόφασης 159/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς
καθορισμό συντελεστή των τελών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα
Ιουλίδας και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους
2014 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
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Θέμα 1ο: Έγκριση κατανομής ΚΑΠ έτους 2013 στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές
του Δήμου Κέας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Ο  Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Βελισσαροπούλου,  η  οποία
εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

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

2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκ-
παίδευσης» 

3. Την με Α.Π. 34466/30.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ8Ν-734) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών για την κατανομή ποσού 5.365,94€ στο Δήμο Κέας για την κάλυ-
ψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του, κατά το έτος 2013 και

4. Το υπ’ αριθμ. 109563/04.09.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  ότι,  σε  εκτέλεση  της  αριθμ.
34564/13 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ, κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό
των 5.365,94€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δα-
πανών των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2013 

Στο  προαναφερθέν  ποσό  γίνεται  παρακράτηση  0,15%  για  το  Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 8,05€/ποσό. Επομένως
το συνολικό καθαρό ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 5.357,89€.

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

ψηφίσει πίστωση του ποσού των 5.357,89€, (μειωμένου κατά 0,15% για
δικαιώματα Τ.Π.Δ.,  δηλαδή ποσού 8,05€)  σε βάρος της  εγγεγραμμένης
στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2013 με Κ.Α. 00.6711.0001

εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 3.000,00 €
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 2.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 5.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

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

2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκ-
παίδευσης» 
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3. Την με Α.Π. 34466/30.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ8Ν-734) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών για την κατανομή ποσού 5.365,94€ στο Δήμο Κέας για την κάλυ-
ψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του, κατά το έτος 2013 και

4. Το υπ’ αριθμ. 109563/04.09.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  ότι,  σε  εκτέλεση  της  αριθμ.
34564/13 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ, κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό
των 5.365,94€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δα-
πανών των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2013 

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

πίστωση του ποσού των 5.357,89€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα 
Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 8,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό 
προϋπολογισμό του έτους 2013 με Κ.Α. 00.6711.0001

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 3.000,00 €
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 2.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 5.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 161/2013
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Θέμα 2ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Δήμων  για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013
(ΣΑΤΑ)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.
34973/04.09.2013  απόφαση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  ΒΛ97Ν-ΤΞΣ),
εγκρίθηκε η κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για
κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ), από τις οποίες
προκύπτει η χρηματοδότηση του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των 17.680,00€.

Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και προτείνουμε
την κατανομή ΣΑΤΑ 2013,  συνολικού  ποσού 17.680,00€.  για  κάλυψη έργων  και
επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:

 ΚΑ 70.7311.0003: «Εργασίες ολοκλήρωσης δημοτικών σφαγείων Κέας»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  την  υπ’
αριθμ. 34973/04.09.2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 στο Δήμο Κέας, ποσού 17.680,00€
και την κατανέμει εξ' ολοκλήρου στον ΚΑ 70.7311.0003: «Εργασίες ολοκλήρωσης
δημοτικών σφαγείων Κέας» 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2013
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Θέμα  3ο:  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 3ο 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.

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 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»
30.6641.0001  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»
30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και  επισκευής οδικού δικτύου»
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2013
Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί συνολικού αριθμού ανά κατηγορία θέσεων υπαίθριου
εμπορίου 

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.  45244/10005/04.09.2013  έγγραφό  του  το  Τμήμα  Τοπ.  Αυτ/σης  &  Ν.Π.
Κυκλάδων  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  καλεί  τους  ΟΤΑ  όπως
εκφράσουν με ακρίβεια έως την 31η Οκτωβρίου, τη γνώμη τους επί του συνολικού
αριθμού των ανά κατηγορία χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορές μεταξύ πλανόδιου και στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, τύπου Α’
από τύπου Β’ κ.λπ.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’):
«1.  Ο  ανώτατος  αριθμός  των  αδειών,  ανά  κατηγορία,  που  δύνανται  να

χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου
εμπορίου  και  λαϊκών  αγορών καθορίζεται  ετησίως  για  το  επόμενο  ημερολογιακό
έτος, ως εξής:

α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου  με  άδεια  τύπου  Β',  με  απόφαση  του  κατά  τόπον  αρμόδιου  Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του
προηγούμενου  έτους,  μετά  από  γνώμη  των  κατά  τόπον  αρμόδιων  Δημοτικών
Συμβουλίων  της  Περιφέρειάς  του.  Η  γνώμη  των  Δημοτικών  Συμβουλίων
υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της
προθεσμίας  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την
ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά
κατηγορία, στους οικείους Δήμους.».

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 14 του Ν. 4038/2012
2. το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006
3. την παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995
4. την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995
5. την παρ. 1 & 3 έως 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 254/2005
6. την ΚΥΑ Κ1-164/17.01.2011

εισηγούμαστε  τη  γνωμοδότηση  προς  τον  Γενικό  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αιγαίου  σχετικά  με  τον  ανώτατο  αριθμό  αδειών  άσκησης  υπαίθριου
πλανόδιου  εμπορίου  για  το  έτος  2014  στο  Δήμο  Κέας  ως  εξής:  μία  (1)  άδειας
πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου – κινητής καντίνας  (τύπου Β’) στη θέση Μπούρη της
περιοχής Κούνδουρος του Δήμου. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. το άρθρο 14 του Ν. 4038/2012
2. το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006
3. την παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995
4. την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995
5. την παρ. 1 & 3 έως 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 254/2005
6. την ΚΥΑ Κ1-164/17.01.2011
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7. την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Μωραΐτου – Πουλάκη, Δημήτριος Παούρης και
Μορφωνιός Ιωάννης – Δημήτριος ψηφίζουν “ΚΑΤΑ”, θεωρώντας ότι θα πρέπει

να καθοριστούν και άλλες θέσεις – άδεια υπαίθριου εμπορίου)

Γνωμοδοτεί προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά
με τον  ανώτατο αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος
2014  στο  Δήμο  Κέας  ως  εξής: μία  (1)  άδειας  πλανόδιου  υπαίθριου  εμπορίου  –
κινητής  καντίνας   (τύπου  Β’)  στη  θέση  Μπούρη  της  περιοχής  Κούνδουρος  του
Δήμου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 164/2013
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Θέμα  5ο:  Ανανέωση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης
Ο.Τ.Α.  μέσω  διαδικτύου  με  την  «Σ.  ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  –  Υποστήριξη
Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Α. Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος  το 5ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης αναφέρει  ότι  με  την υπ’  αριθμ.
139/2012  απόφασή  του,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε  την  ανανέωση  της
συνδρομή  του  στη  διαδικτυακή  βάση  δεδομένων,  που  παρέχει  η  εταιρεία  «Σ.
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  -  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Ε.Π.Ε.»,  προκειμένου  να
συμβάλλει  στη  νομιμότητα  των  υπηρεσιακών  ενεργειών  και  στην  έγκυρη
πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα.

Στο  πνεύμα  αυτό  και  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  πληροφόρησης  των
υπηρεσιών του, ο Δήμος υπέγραψε την 02 Οκτωβρίου 2012 ετήσια σύμβαση με την
εν λόγω εταιρεία. Η αξία της συνδρομής είναι 1.500€, με δικαίωμα υποβολής έως
τριάντα (30) ερωτημάτων, για το οποίο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Η
ανωτέρω τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνει  ΦΠΑ και  αφορά  έναν  κωδικό  πρόσβασης,  ο
οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες. 

Επειδή  η  εν  λόγω  σύμβαση  έχει  εκπνεύσει,  ζητείται  από  το  Δημοτικό
Συμβούλιο,  όπως εγκρίνει  την ανανέωσή της για ένα έτος από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, ύψους 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451
του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Κέας  για  το  οικονομικό  έτος  2013  και  να
εξουσιοδοτήσει  το  Δήμαρχο  για  την  υπογραφή  της,  καθώς  η  παροχή  των
προαναφερόμενων υπηρεσιών αποτελεί βασικό εργαλείο των υπηρεσιών του Δήμου
μας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την απόφαση 55/2011 και την εισήγηση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία «Σ.
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  -  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Ε.Π.Ε.»,
προκειμένου να συμβάλλει  στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών
και στην έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά
και Νομικά θέματα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και ξεκινά από
την ημερομηνία υπογραφής αυτής, ενώ το κόστος ανέρχεται σε 1.500,00€
πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει  τον Κ.Α. 00.6451 του προϋπολογισμού του
Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2013. 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 165/2012
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Θέμα  6ο:  Χρονική  παράταση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  «Μεταφορά
αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας Δήμου Κέας» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος  το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  με την υπ’
αριθμ.  163/2012  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (απόφαση  έγκρισης
50401/10856/06.12.2012)  εγκρίθηκε  το  πρακτικό  διαγωνισμού  για  την  αποκομιδή
απορριμμάτων  από  τον  οικισμό  Ιουλίδας.  Ανάδοχος  της  παροχής  υπηρεσίας
αναδείχθηκε  ο  κ.  Λουρής  Αντώνιος  του  Βασιλείου,  με  τον  οποίο  ο  Δήμος  Κέας
υπέγραψε την υπ’ αριθμ. 6256/01.11.2012 σύμβαση, διάρκειας ενός έτους από την
υπογραφή αυτής. 

Καθώς  πλησιάζει η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει εξαντληθεί το
φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας, εισηγούμαστε την παράταση της σύμβασης έως
του ποσού της εγκεκριμένης δαπάνης, χωρίς αύξηση αυτής και έως της εξαντλήσεως
του φυσικού αντικειμένου, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε
υπόψη την υπ’ αριθμ. 163/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’
αριθμ. 6256/01.11.2012 υπογραφείσα σύμβαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  χρονική  παράταση  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  «Μεταφορά
αποκομιδής  απορριμμάτων  από  τον  οικισμό  Ιουλίδας  Δήμου  Κέας»  μεταξύ  του
Δήμου και του αναδόχου, κ. Λουρή Αντώνιου του Βασιλείου,  έως του ποσού της
εγκεκριμένης δαπάνης, χωρίς αύξηση αυτής και μέχρι της εξαντλήσεως του φυσικού
αντικειμένου, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 166/2012
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Θέμα 7ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος  εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός
του έτους 2013 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 25/1/2013 με την υπ΄
αριθμ  26/2013  απόφασης,  είναι  απαραίτητο  να  αναμορφωθεί  προκειμένου  να
εντάξουμε στον προϋπολογισμό νέες δαπάνες, και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν
θα πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προ-
κειμένου  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 20.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλή-

λων
4.000,00

2 20.6041 Τακτικές αποδοχές εποχικών υπαλλή-
λων

3.500,00

3 20.6051 Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προ-
σωπικού

500,00

4 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προ-
σωπικού

2.000,00

5 20.6279.0009 Παροχή υπηρεσιών στην ΧΛΖ Κορησ-
σίας - Βουρκαρίου

3.000,00

6 20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 
για κίνηση για μεταφορικά μέσα

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.500,00 10.500,00

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 25.6051 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλ-

λήλων
600,00

2 25.6312.0001 Φ.Π.Α 9% 600,00
3 25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού 2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.100,00 600,00

Η διαφορά που προκύπτει, ποσού 2.500,00 € θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0324.0003  
με περιγραφή «Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού» ποσού 2.500,00 €

3. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (εκτός ανταποδοτικών)

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 10.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων διοι-

κητικών υπαλλήλων
6.500,00

2 10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής απα-
σχόλησης μονίμων διοικητικών 
υπαλλήλων

500,00
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3 10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λο-
γισμικά

1.500,00

4 15.6162.000
1

Έξοδα μεταφοράς μαθητών Δήμου 
Κέας (συνεχιζόμενο 2012)

33.240,65

5 15.6162.000
5

Έξοδα μεταφοράς μαθητών Δήμου 
Κέας έτους 2012-13

33.240,65

6 30.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ-
λήλων υπηρεσίας τεχνικών έργων

6.000,00

7 30.6051 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 
υπαλλήλων υπηρεσίας τεχνικών 
έργων

2.000,00

8 30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ΙΔΑΧ υπηρεσίας τεχνικών έργων

200,00

9 30.6112.000
2

Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας για 
υποστήριξη έργων οδοποιίας

4,00

10 30.6641.000
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών φορτηγών

1.000,00

11 30.6644.000
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών για λοιπές ανάγκες

6.940,00

12 70.6641.000
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων

1.000,00

13 70.6644.000
1

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών για λοιπές ανάγκες

1.500,00

14 70.6644.000
2

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών για τις ανάγκες του σφαγείου

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 45.444,65 50.180,65

4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
    ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (Κωδικοί 41 – 82)
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1. 4142.0001 Φ.Π.Α. 5.000,00
2. 4211.0001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους ΧΕ 

προπληρωμής
3.991,37

ΣΥΝΟΛΟ 8.991,37

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1. 80.8242.0001 Απόδοση Φ.Π.Α. 5.000,00
2. 80.8261.0002 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους 

ΧΕ προπληρωμής
7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00

4α) Με την αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ  οι λογαριασμοί 41 και 82 διαμορφώνο-
νται ως εξής: Λ/σμος 41= 400.460,00 € και λ/σμος 82= 421.510,00 €. Η διαφορά
21.050,00  €  οφείλεται  στους  ΚΑΕ  8251«Πάγια  προκαταβολή»  ποσού  7.000,00  €,
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8261«Λοιπές επιστροφές» ποσού 10.000,00 €, και  8242«Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων»
ποσού 4.050,00 € που αντιστοιχούν σε έσοδα του λ/σμου 42. 

Β. ΣΚΕΛΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

0324.0003 Έσοδα από αυτόματους πωλητές νε-
ρού

2.500,00

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1.521,72
0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών σχολείων
8,05

0619.0002 Επιχορήγηση για λειτουργικές δα-
πάνες του αρθ. 27 ν.3756/2009

34.894,18

0619.0003 Επιχορήγηση για επενδυτικές δα-
πάνες του αρθ. 27 ν.3756/2009

34.894,18

0619.0004 ΚΑΠ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς
μαθητών σχολικού έτους 2012-2013

23.778,66

1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο-
λής χρεών

1.500,00

2119.0006 Τέλος αδειών οικοδομών 171,67
2211.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ 57,60

ΣΥΝΟΛΟ 64.431,88 34.894,18

Στην παρ 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 47490/18-12-2012 «Παροχή οδηγιών για την κα-
τάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προ-
ϋπολογισμού 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 ει-
σπραχθέντα έσοδα από τις ανωτέρω ομάδες υπερβούν το εγγεγραμμένο άθροισμα του
ετήσιου προϋπολογισμού. Τηρούμενου του ανωτέρω αθροίσματος, τα ποσά των επι-
μέρους ομάδων εσόδων και των Κ.Α.Ε που τις απαρτίζουν μπορεί να μεταβάλλονται
με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυξητικά όταν τα εισπραχθέντα έσοδα υπερ-
βαίνουν 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
15/10/2013, όπως προκύπτουν από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα διαπιστώθηκε
η ανάγκη ενίσχυσης των ανωτέρω ΚΑΕ. 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. 
Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα της Ομάδας Εσόδων 1 που είχαν εγγραφεί αρχικώς
στον προϋπολογισμό ήταν ύψους 878.868,56 €. Μετά την αναμόρφωση των ανωτέρω
ΚΑΕ  το σύνολο της Ομάδας Εσόδων 1 διαμορφώνεται ως εξής:
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙ-
ΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14.645,00 0,00 14.645,00

02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 25.000,00 -6.000,00 19.000,00

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ-
ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΑ 249.700,00 2.500,00 252.200,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 77.900,00 -136,54 77.763,46

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.000,00 702 2.702,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.100,00 -2.000,00 10.100,00

15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟ-
ΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 19.450,00 716,69 20.166,69

16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ-
ΔΑ 150,00 0,00 150,00

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 477.923,56 1.003,64 478.927,20
ΣΥΝΟΛΟ 878.868,56 -3.214,21 875.654,35
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
υπ΄ αριθμ 26/2013 απόφασή του και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου 
Κέας ως αναφέρεται παραπάνω. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 167/2013

Θέμα  8ο:  Έγκριση  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  &
Αξιολόγησης  του  έργου  «Διαμόρφωση  Οδού  «Πρόσβασης  στον  Αρχαιολογικό
Χώρο της Καρθαίας Ν. Κέας» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την
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υπ’ αριθμ. 428/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Κέας και την υπ’ αριθμ
5579/22.11.2010 υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε η εκπόνηση Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  &  Αξιολόγησης  του  έργου  «Διαμόρφωση  Οδού
«Πρόσβασης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Καρθαίας Ν. Κέας»   από τον κ. Νικόλαο
Παπαδόπουλο,  Χημικό,  Μηχανικό  -  Περιβαλλοντολόγο  με  υψηλή  ειδίκευση  και
εμπειρία  σε  εκπόνηση  αντίστοιχων  συγκοινωνιακών  μελετών,  έναντι  αμοιβής
4.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ. 36801/8713/02.09.2013 από την προϊστάμενη Αρχή Διεύθυνση Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, η θεώρηση της εν λόγω μελέτης, παρακα-
λώντας για την έγκριση του Δήμου Κέας. 

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η εν λόγω περιβαλλοντική μελέτη είναι σωστή
και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου. Επομένως, πρέπει να γίνει αποδοχή
της παραπάνω μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πληρωθεί ο με-
λετητής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’ αριθμ. 428/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Κέας και την υπ’ αριθμ
5579/22.11.2010  υπογραφείσα  σύμβαση,  καθώς  και  το  υπ’  αριθμ.
36801/8713/02.09.2013  από  την  προϊστάμενη  Αρχή  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  &
Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ.κ. Στέφανος Βρεττός, Στυλιανός Λέπουρας, Ιωάννης
Ευαγγέλου, Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη και Εμμανουήλ Λέανδρος δηλώνουν

“ΠΑΡΩΝ”)

Αποδέχεται  και  εγκρίνει  την  Προκαταρκτική  Περιβαλλοντική  Εκτίμηση  &
Αξιολόγηση του έργου «Διαμόρφωση Οδού «Πρόσβασης στον Αρχαιολογικό Χώρο
της Καρθαίας Ν. Κέας» προκειμένου να πληρωθεί ο μελετητής

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2013

Θέμα  9ο:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  του
καταστήματος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ»
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «Σ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ –  Α.  ΣΑΪΤΗ Ο.Ε.»,  στην  θέση
Ιουλίδα Κέας 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,
η οποία εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με  την αριθ.
4411/08.08.2013 αίτηση της εταιρείας «Σ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ – Α. ΣΑΪΤΗ Ο.Ε.» μαζί
με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με
στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑ-
ΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕ-
ΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  με αριθ. άδειας 3392/25-9-2013 (Δήμου Κέας),
που βρίσκεται στην Ιουλίδα 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 μου-
σικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς
άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τρα-
γούδια,  οι  απαγγελίες  και  άλλες  θορυβώδεις  εκδηλώσεις,  καθώς και  η χρήση ρα-
διόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοί-
κων». 
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 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 κλει-
στό 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 περιοί-
κων. 
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 κα-
τάστημα. 
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 λειτουρ-
γίας αυτών.»
Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας,
και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουρ-
γίας μουσικής έως τις 03.00 από Δευτέρα έως Κυριακή για καταστήματα υγειονομι-
κού 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 ωρα-
ρίου. 

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 
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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. 4411/08.08.2013 αίτηση της εταιρείας «Σ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ –
Α. ΣΑΪΤΗ Ο.Ε.» με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
μουσικών οργάνων για το κατάστημά ιδιοκτησίας της 

8. Την υπ’ αριθμ. 3094/19.08.2013 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Περιβαλ-
λοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΝΑΙ, περί χορήγηση
άδειας χρήσης 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  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ιδιοκτησίας της εταιρείας  «Σ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ – Α. ΣΑΪΤΗ Ο.Ε.» με αριθ. άδειας
3392/25-9-2013  (Δήμου Κέας), που βρίσκεται  στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας της
ανωτέρω εταιρείας.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με
κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της
αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα τοποθετηθούν  ηχεία  ή  τηλεόραση ή οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2013.

Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης
που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  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
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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: 169/2013

Θέμα 10ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2013 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
αποφασίστηκε  η  «παράταση  του  χρόνου  χρήσης  μουσικής  για  καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι
Κυριακή  έως  τις  03:00  π.μ  και  για  τις  ίδιες  ημέρες  έως  την  02:00  π.μ.  για  τα
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καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν
σε ανοιχτό χώρο». 
Βάσει  των  ανωτέρω  ο  κάτωθι  ενδιαφερόμενος  αιτείται  τη  χορήγηση  παράτασης
ωραρίου  μουσικής  για  το  έτος  2013  στα  κάτωθι  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του:

• ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Βασιλείου,  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας
με  αρ.  άδειας  μουσικής:  1459/22.03.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης:
5489/07.10.2013)

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
1. Την α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δη-

μόσιας Υγείας από θορύβους Μουσικής» 
2. Τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  1  της  Αστυνομικής  Διάταξης

3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
5. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Κέας
6. Την ανωτέρω αίτηση του ενδιαφερομένου
7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες παραβάσεις στην ανω-

τέρω επιχείρηση εντός του έτους 2012, 
8. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2013 για την  ΠΟ-
ΔΟΓΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑ-
ΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας με αρ. άδειας μου-
σικής: 1459/22.03.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 5489/07.10.2013)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 170/2013

Θέμα 11ο:  Γνωμοδότηση επί  της Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  που
αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος &
υποστηρικτικών  αυτού  έργων  στη  θέση  «Βρόσκοπος»  νήσου  Κέας,  με  φορέα
υλοποίησης την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 24 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με  το Α.Π.
4217/07.10.2013  έγγραφό  της  η  Επιτροπή  Αγροτικής  Οικονομίας,  Κτηνιατρικής,
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Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης μας
ενημερώνει  ότι  ζητά  τις  απόψεις  του  Δήμου  μας  ενόψει  συνεδρίασής  της  για  τη
μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην κατασκευή και  λειτουργία
Σύνθετου  Τουριστικού  Καταλύματος  &  υποστηρικτικών  αυτού  έργων  στη  θέση
«Βρόσκοπος» νήσου Κέας,  με  φορέα υλοποίησης την Ανώνυμη Εταιρεία  Ειδικού
Σκοπού 24. 

Για το λόγο αυτό, μας επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή η εν λόγω μελέτη,
τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφικό υλικό. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε εξαρχής θετικά διακείμενο σε μία τέτοιου είδους
επένδυση, που θα αυξήσει και θα βελτιώσει το τουριστικό προϊόν της Κέας, ενώ κατά
την  κατασκευή  και  λειτουργία  του  θα  αυξήσει  τις  θέσεις  εργασίας.  Επιπλέον,
θεωρούμε  ότι  θα  αναβαθμίσει  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  τουρισμού  στο νησί,
τονώνοντας  έμμεσα  και  την  οικονομική  ανάπτυξη  της  Κέας,  αναδεικνύοντας  σε
μεγαλύτερο βαθμό την πολιτιστική και φυσική κληρονομιάς της. 

Στο βαθμό που όλα τα ανωτέρω θα γίνουν –βάσει της εν λόγω μελέτης- με
σεβασμό στο περιβάλλον και το οικοσύστημα της περιοχής και διαπιστώνοντας ότι
αυτή  είναι  πλήρως  ευθυγραμμισμένη  με  τις  σχετικές  διατάξεις  και  το  σκεπτικό
προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου (87/2012), εισηγούμαστε
τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προς την αρμόδια επιτροπή
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
με  Α.Π.  4217/07.10.2013  έγγραφό  της  η  Επιτροπή  Αγροτικής  Οικονομίας,
Κτηνιατρικής,  Αλιείας,  Αγροτικής  Βιοποικιλότητας,  Ποιότητας  Ζωής & Αειφόρου
Ανάπτυξης, την επισυναπτόμενη μελέτη και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην
κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος & υποστηρικτικών
αυτού  έργων  στη  θέση  «Βρόσκοπος»  νήσου  Κέας,  με  φορέα  υλοποίησης  την
Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 24.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 171/2013

Θέμα  12ο:  Έγκριση  συμμετοχής  εκπροσώπων  του  Δήμου  Κέας  σε  διεθνείς
τουριστικές εκθέσεις & διάθεση πίστωσης

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπού-
λου, η οποία εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’
αριθμ. πρωτ. 76958/6511/01.08.2013 έγγραφό του το Τμήμα Τουρισμού της Περι-
φέρειας  Νοτίου Αιγαίου,  μας  ενημερώνει  για  τη συμμετοχή της  Περιφέρειας  στις
κάτωθι τουριστικές εκθέσεις:
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• INWETEX-CIS ΣΤΗΝ Αγ. Πετρούπολη (10-12/10/2013)
• WTM στο Λονδίνο (47/11/2013)
• PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη (21-24/11/2013)
• TRAVEL TURKEY στη Σμύρνη (5-8/12/2013)

Από τις  παραπάνω εισηγούμαστε  τη συμμετοχή  του Δήμου μας  στις  εκθέσεις
PHILOXENIA  στη  Θεσσαλονίκη  (21-24/11/2013)  και  TRAVEL  TURKEY  στη
Σμύρνη (5-8/12/2013). Στη δε πρώτη προτείνουμε να εκπροσωπήσει το Δήμο μας η
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου με την υπάλληλο του Δήμου, κα Μπου-
γάδη Γεωργία, ενώ στη δεύτερη ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψη-
φούσας παράταξης του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Ευαγγέλου.

Οι ανωτέρω θα μετακινηθούν κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, ακτο-
πλοϊκώς και αεροπορικώς, ενώ οι δαπάνες μετακίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας
αποζημίωσής τους θα καλυφθούν από τον Κ.Α. 00.6421 και τον Κ.Α. 10.6422 του
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του Δήμου, στον οποίο υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 76958/6511/01.08.2013 έγγραφό του το Τμήμα Τουρισμού της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ.1 του Ν. 3463/06, του
άρθρου 72 παρ. 1 Ν. 3852/10, του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α’) και την εισήγηση της
Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου, κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου και της
υπαλλήλου  του  Δήμου,  κας  Γεωργίας  Μπουγάδη  στη  διεθνή  τουριστική  έκθεση
PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη (21-24/11/2013) και του δημοτικός σύμβουλος και
επικεφαλής  της  μειοψηφούσας  παράταξης  του  Δ.Σ.,  κ.  Ιωάννης  Ευαγγέλου  στη
διεθνή τουριστική έκθεση TRAVEL TURKEY στη Σμύρνη (5-8/12/2013)
Οι ανωτέρω θα μετακινηθούν κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, ακτοπλοϊκώς
και αεροπορικώς, ενώ οι δαπάνες μετακίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίω-
σής τους θα καλυφθούν από τον Κ.Α. 00.6421 και τον Κ.Α. 10.6422 του προϋπολογι-
σμού οικ. Έτους 2013 του Δήμου, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 172/2013

Θέμα  13ο:  Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  παραγωγής  έντυπου
διαφημιστικού  υλικού  του  Δήμου  στο  πλαίσιο  συμμετοχής  στη  διεθνή
τουριστική έκθεση Travel Turkey στη Σμύρνη. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαρο-
πούλου, η οποία εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σε
συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη
διάθεση πίστωσης παραγωγής έντυπου διαφημιστικού υλικού του Δήμου στο πλαίσιο
συμμετοχής στη διεθνή τουριστική έκθεση Travel Turkey στη Σμύρνη.
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Πρόκειται για την παραγωγή 5.000 τεμαχίων δισέλιδου εντύπου, που θα πα-
ρέχει  χρήσιμες πληροφορίες για το νησί μας. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει  στα
480,00€  πλέον  ΦΠΑ  23% (συνολικό  ποσό:  590,40€).€  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
00.6434.0002 «Έντυπα τουριστικής προβολής» του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013
του Δήμου, στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
την εισήγηση της Αντιδημάρχου και την ύπαρξη σχετικής πίστωσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  τη  διάθεση  πίστωσης  για  την  παραγωγή  έντυπου
διαφημιστικού υλικού του Δήμου στο πλαίσιο συμμετοχής  στη διεθνή  τουριστική
έκθεση Travel Turkey στη Σμύρνη.
Η  συνολική  δαπάνη  θα  ανέλθει  στα  480,00€  πλέον  ΦΠΑ  23% (συνολικό  ποσό:
590,40€) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6434.0002 «Έντυπα τουριστικής προβολής» του
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του Δήμου, στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 173/2013

Θέμα  14ο:  Έγκριση  μελέτης  «Οριοθέτηση  υδατορέματος  στην  περιοχή
«ΟΤΖΙΑΣ», ιδιοκτησίας Μαρίας Π. Τσαγγάρη και Κωνσταντίνου Γ. Βάλβη» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ.
92329/5128/08.10.2013  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  Υδρολογική,  Υδραυλική  και  Περιβαλλοντική  Μελέτη,  τη  Μελέτη
Φωτογραφικής  Τεκμηρίωσης  και  της  οριοθέτησης  τμήματος  του  ρέματος  στην
περιοχή «ΟΤΖΙΑΣ», ιδιοκτησίας Μαρίας Π. Τσαγγάρη και Κωνσταντίνου Γ. Βάλβη,
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κατόπιν  αίτησης  για  οριοθέτησή  του,  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.
92329/5128/08.10.2013  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.  92329/5128/08.10.2013  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων
Κυκλάδων  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,   τον  Ν.3010/25-4-2002  και  την
εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  μελέτη  οριοθέτησης  υδατορέματος  στην  περιοχή  «ΟΤΖΙΑΣ»,
ιδιοκτησίας  Μαρίας  Π.  Τσαγγάρη  και  Κωνσταντίνου  Γ.  Βάλβη,  όπως  αυτή
αποτυπώνεται  στο  συνημμένο  τοπογραφικό  διάγραμμα  που  κοινοποιήθηκε  στον
Δήμο  Κέας  με  το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  92329/5128/08.10.2013  έγγραφο  της  Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 174/2013
 

Θέμα 15ο: Διαγραφή προσαυξήσεων τελών ύδρευσης 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κατόπιν αιτήσεως
οφειλέτη ζητείται η διαγραφή των προσαυξήσεων τελών ύδρευσης και συγκεκριμένα:
1) Hanne Falk Hansen, κωδικός οφειλέτη 10162,  με την υπ΄άριθμ. 5658/11-10-2013
αίτησή  της  ζητά  να  γίνει  διαγραφή  προσαυξήσεων  τελών  ύδρευσης  των  κάτωθι
περιόδων διότι όπως αναφέρει δεν λάμβανε την ειδοποίηση τελών ύδρευσης, για την
οικία της που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας, ενώ η μόνιμη κατοικία της είναι στο
εξωτερικό. Κατόπιν αυτού όπως προκύπτει από τα αρχεία της οικονομικής υπηρεσίας
οι χρεώσεις της είναι οι ακόλουθες:
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Για το διάστημα 1/10/2007 έως 31/3/2008 τα τέλη ύδρευσης ανέρχονται στο ποσό
των 14,40€και οι προσαυξήσεις 8,50€,για το διάστημα 1/4/2008 έως 30/9/2008 τα
τέλη ύδρευσης ανέρχονται  στο ποσό των 10,40€και  οι προσαυξήσεις  5,51€,για το
διάστημα  1/10/2008  έως  31/3/2009  τα  τέλη  ύδρευσης  ανέρχονται  στο  ποσό  των
10,40€και οι προσαυξήσεις 4,89€,για το διάστημα 1/4/2009 έως 30/9/2009 τα τέλη
ύδρευσης  ανέρχονται  στο  ποσό  των  10,40€και  οι  προσαυξήσεις  4,06€,για  το
διάστημα  1/10/2009  έως  31/3/2010  τα  τέλη  ύδρευσης  ανέρχονται  στο  ποσό  των
10,40€και οι προσαυξήσεις 3,54€,για το διάστημα 1/4/2010 έως 30/9/2010 τα τέλη
ύδρευσης  ανέρχονται  στο  ποσό  των  13,40€και  οι  προσαυξήσεις  3,62€,για  το
διάστημα  1/10/2010  έως  30/4/2011  τα  τέλη  ύδρευσης  ανέρχονται  στο  ποσό  των
34,56€και οι προσαυξήσεις 6,22€,για το διάστημα 1/5/2011 έως 31/10/2011 τα τέλη
ύδρευσης  ανέρχονται  στο  ποσό  των  16,03€και  οι  προσαυξήσεις  1,60€,για  το
διάστημα  1/11/2011  έως  31/5/2012  τα  τέλη  ύδρευσης  ανέρχονται  στο  ποσό  των
18,21€και οι προσαυξήσεις 1,27€.
Συνεπώς ζητείται να γίνει διαγραφή ποσού 39,21€ για τις προσαυξήσεις που αφορούν
τις προαναφερθείσες χρεώσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
αίτηση  του  οφειλέτη,  το  αρχείο  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου  και  την
εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  διαγραφή  ποσού  39,21€  του  οφειλέτη  Hanne  Falk  Hansen  (κωδικός
οφειλέτη 10162), που αφορά σε προσαυξήσεις τελών ύδρευσης 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 175/2013

Θέμα 16ο: Διαγραφή τελών ύδρευσης, κοιμητηρίων και λοιπών τελών 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος
εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κατόπιν αιτήσεων
πολιτών  και  ελέγχου  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου ζητείται  η  διαγραφή
τελών ύδρευσης-αποχέτευσης κοιμητηρίων και λοιπών τελών των κάτωθι οφειλετών:

1)  Δεμένεγας  Παναγιώτης  κωδικός  οφειλέτη  10110, ζητείται  με  την  υπ΄αριθμ.
4396/7-8-2013  αίτησή  του  να  γίνει  διαγραφή  τελών  ύδρευσης  ακινήτου  που
βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας, διότι το ακίνητο δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης
του Δήμου. Σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας ύδρευσης
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πραγματικά το ακίνητο δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης, οπότε συνεπώς να γίνει
διαγραφή  τελών  ύδρευσης  των  κάτωθι  περιόδων:  Για  το  διάστημα  1/10/2008-
31/3/2009 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης με βεβαίωση 25/9-10-2009 και αριθμ.
Πρωτ. να γίνει διαγραφή ποσού 10,40€,  για το διάστημα 1/4/2009-30/9/2009 βεβ.
Καταλόγου τελών ύδρευσης με βεβαίωση 14/8-6-2010 και αριθμ. πρωτ. 2908/8-6-
2010  να γίνει διαγραφή ποσού 10,40€,  για το διάστημα 1/10/2009-31/3/2010 βεβ.
Καταλόγου τελών ύδρευσης με βεβαίωση 27/2-11-2010 και αριθμ. Πρωτ.5335/2-11-
2010 να γίνει  διαγραφή ποσού 10,40€,   για  το διάστημα 1/4/2010-30/9/2010 βεβ.
Καταλόγου τελών ύδρευσης με βεβαίωση 15/28-6-2011 και αριθμ. Πρωτ.4531/28-6-
2011 να γίνει διαγραφή ποσού 10,40€.

2 )Πατητή Αγγελική κωδικός οφειλέτη 13578, να γίνει διαγραφή ποσού 25,00€ βεβ.
Καταλόγου έσοδα από νεκροταφείο με αριθμό βεβαίωσης 22/17-9-2012 και αριθμ.
Πρωτ.5479/17-9-2012, διότι  βεβαιώθηκε εκ παραδρομής από την υπηρεσία και δεν
την αφορά το εν λόγω έσοδο.

3)Δήμος  Κέας  κωδικός  οφειλέτη  12830,   Σύμφωνα  με  την  υπ’ αριθμ.  85/2010
απόφαση  του  Δ.Σ  απαλλάσσονται  της  χρέωσης  τελών  ύδρευσης-αποχέτευσης  τα
κάτωθι δημόσια κτίρια του Δήμου Κέας:

Α)1). Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889.
2). Δημοτικό Ξενοδοχείο «Η Τζιά μας» με αριθμό υδρομέτρου 59385.
3). Βιολογικός στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287.
4). Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337.
5). Κηπάριο νησίδας στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13332.
6). Κ.Ε.Π Δήμου Κέας στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη Αγγελικής 
     (κωδ,οφειλέτη 13277) με αριθμό υδρομέτρου 25921.

Έτσι για το διάστημα από Ιούνιος 2012 έως Νοέμβριος  2012 του βεβαιωτικού
καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ. 4708/26-8-2013 και αριθμό βεβαίωσης
14/27-8-2013, πρέπει να γίνει διαγραφή των κάτωθι οφειλών:
1). Τοπικό κατάστημα Κορησσίας με αριθμό υδρομέτρου 39889, να γίνει διαγραφή
ποσού 24,15€.
2).  Δημοτικό  Ξενοδοχείο  «Η  Τζιά  μας»  με  αριθμό  υδρομέτρου  59385,  να  γίνει
διαγραφή ποσού 5.258,47€.
3). Βιολογικός στο Γιαλισκάρι  Κέας με αριθμό υδρομέτρου 23287, να γίνει διαγραφή
ποσού 11,54€.
4). Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337, να γίνει
διαγραφή ποσού 4.465,06€
5).  Κηπάριο  νησίδας  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  13332,  να  γίνει
διαγραφή ποσού 12,85€
6)Δημοτική  αγορά  στην   Ιουλίδα  Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  25940,  να  γίνει
διαγραφή ποσού 35,65€
7).Κ.Ε.Π  Δήμου  Κέας  στην  Ιουλίδα  Κέας,  ιδιοκτησίας  Μαυρομμάτη  Αγγελικής
(κωδ,οφειλέτη  13277)  με  αριθμό  υδρομέτρου  25921,  να  γίνει  διαγραφή  ποσού
20,39€.

4) Μορφοβασίλη Μαρδίτσα κωδικός οφειλέτη 9789,  με την υπ΄άριθμ.5620/24-9-
2012  αίτησή  της  ζητά  την  διαγραφή  τελών  από  οστεοφυλάκια  ετών
2008,2009,2010,2011,2012 διότι όπως αναφέρει πρόκειται για το οστεοφυλάκειο του
Ποθητού  Μορφοβασίλη,  για  το  οποίο  της  είχε  ανατεθεί  από  τον  υιό  του  Κώστα
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Μορφοβασίλη η υποχρέωση να εξοφλεί τις χρεώσεις του εν λόγω τέλους. Όμως ο
υιός του Κώστας απεβίωσε και δεν υπάρχει αντίκλητος πλέον που θα μπορούσε να
αναλάβει την υποχρέωση αυτή. Συνεπώς ζητείται να γίνει διαγραφή για το έτος 2008
βεβ.  Καταλόγου  5922/5-11-2008  με  αριθμό  βεβαίωσης  1013/5-11-2008  τελών
οστεοφυλακείου ποσού 0,86€, για το έτος 2009 βεβ. Καταλόγου 5424/11-11-2009 με
αριθμό βεβαίωσης 28/20-11-2009 τελών οστεοφυλακείου ποσού 7,00€, για το έτος
2010 βεβ. Καταλόγου 5449/10-11-2010 με αριθμό βεβαίωσης 30/10-11-2010 τελών
οστεοφυλακείου ποσού 7,00€, για το έτος 2011 βεβ. Καταλόγου 7734/27-12-2011 με
αριθμό βεβαίωσης 39/27-12-2011 τελών οστεοφυλακείου ποσού 7,00€, για το έτος
2012  βεβ.  Καταλόγου  5480/17-9-2012  με  αριθμό  βεβαίωσης  23/17-9-2012  τελών
οστεοφυλακείου ποσού 7,00€.

5) Σαΐτη  Ανδριάννα κωδικός οφειλέτη 13237, να γίνει διαγραφή τελών ύδρευσης
οικίας που βρίσκεται στον Μυλοπόταμο Κέας για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους,
διότι η οφειλέτης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία και αδυνατεί  να καλύψει τις
υποχρεώσεις της.
Έτσι για το υδρόμετρο με αριθμό 896134, ζητείται να γίνει διαγραφή τελών ύδρευσης
των κάτωθι περιόδων: για το χρονικό διάστημα 1/10/2009 έως 31/3/2010 να γίνει
διαγραφή  ποσού  9,00€  του  υπάριθμ.  5335/2-11-2010  βεβ.  Καταλόγου  τελών
ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 27/2-11-2010,για το χρονικό διάστημα 1/4/2010 έως
30/9/2010  να  γίνει  διαγραφή  ποσού  6,00€  του  υπάριθμ.  4531/28-6-2011  βεβ.
Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης  15/28-6-2011,για  το  χρονικό
διάστημα  1/10/2010  έως  30/4/2011  να  γίνει  διαγραφή  ποσού  6,96€  του
υπάριθμ.954/2-3-2012 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 8/2-3-
2012, για το χρονικό διάστημα 1/5/2011 έως 31/10/2011 να γίνει διαγραφή ποσού
6,96€  του  υπάριθμ.5283/4-9-2012  βεβ.  Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό
βεβαίωσης 21/4-9-2012,για το χρονικό διάστημα 1/11/2011 έως 31/5/2012 να γίνει
διαγραφή ποσού 6,96€ του υπάριθμ.695/21-2-2013 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης
με αριθμό βεβαίωσης 5/21-2-2013,για το χρονικό διάστημα 1/6/2012 έως 30/11/2012
να γίνει διαγραφή ποσού 6,96€ του υπάριθμ.4708/26-8-2013 βεβ. Καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 14/27-8-2013.

6)Μπιθημήτρης  Αναστάσιος  κωδικός  οφειλέτη  9616, να  γίνει  διαγραφή  ποσού
25,00€ του  υπ'αριθμ.5190/17-9-2013 βεβ.  Καταλόγου  Έσοδα από νεκροταφείο  με
αριθμό  βεβαίωσης  17/17-9-2013,  διότι  έχει  γίνει  εκταφή  και  βεβαιώθηκε  εκ
παραδρομής από την υπηρεσία.

7)Ψυρράκης Ιωάννης κωδικός οφειλέτη 11402, να γίνει διαγραφή ποσού 42,62€
του υπ'αριθμ.695 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 5/21-2-2013
και  διαγραφή ποσού 98,65€  του υπ'αριθμ.4708/26-8-2013 βεβ.  Καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 14/27-8-2013. Κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη και
ελέγχου που πραγματοποίησε η  αρμόδια  υπηρεσία ύδρευσης, διαπιστώθηκε ότι το
υδρόμετρο της οικίας του κ.Ψυρράκη όπως εμφανιζόταν στο αρχείο των  καταλόγων
είναι ιδιοκτησίας του κ.Πρωτούλη και αντίστοιχα του κ. Πρωτούλη είναι ιδιοκτησίας
του  κ.Ψυρράκη.  Αυτό  είχε  σαν  αποτέλεσμα  ο  κάθε  οφειλέτης  να  λαμβάνει  τις
ειδοποιήσεις του άλλου. Οι καταναλώσεις όπως καταγράφονταν από την υπηρεσία
των υδραυλικών,για το υδρόμετρο του κ.Πρωτούλη ήταν μηδενικές ενώ αντίστοιχα
αυτές του κ. Ψυρράκη εμφάνιζαν καταγραφή κυβικών. Ο κ.Ψυρράκης εξόφλησε την
χρέωση των παγίων των  εν λόγω περιόδων (αριθμ.διπλοτύπου είσπραξης: 2410/28-8-
2013), και ως εκ τούτου ζητείται να γίνει η διαγραφή των ποσών που αναφέρθηκαν.
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8) Ευθυμιάδου Μαρία κωδικός οφειλέτη 9577, να γίνει διαγραφή ποσού 44,15€ του
υπ'αριθμ.4708/26-8-2013  βεβ.  Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης
14/27-8-2013, διότι η χρέωση για το υδρόμετρο με αριθμό 3421553 της οικίας της
που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας  είναι τεκμαρτή,-βεβαιωνόταν για 65 κυβικά-
επειδή το υδρόμετρο είναι χαλασμένο. Έτσι σύμφωνα με την βεβαίωση του αρμόδιου
υπαλλήλου της υπηρεσίας ύδρευσης, προτείνεται να χρεωθεί μόνο για το πάγιο το
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 6,96€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω αιτήσεις  οφειλετών,  τον  σχετικό  έλεγχο  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του
Δήμου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή των κατωτέρω:
1. Δεμένεγας Παναγιώτης κωδικός οφειλέτη 10110:  να γίνει διαγραφή τελών

ύδρευσης ακινήτου συνολικού ποσού 41,60€
2. Πατητή  Αγγελική  κωδικός  οφειλέτη  13578:   να  γίνει  διαγραφή  ποσού

25,00€ βεβ. Καταλόγου έσοδα από νεκροταφείο
3. Δήμος  Κέας  κωδικός  οφειλέτη  12830:  να  γίνει  διαγραφή  των  κάτωθι

οφειλών:
• Τοπικό  κατάστημα  Κορησσίας  με  αριθμό  υδρομέτρου  39889,  να  γίνει

διαγραφή ποσού 24,15€.
• Δημοτικό Ξενοδοχείο «Η Τζιά μας» με αριθμό υδρομέτρου 59385, να γίνει

διαγραφή ποσού 5.258,47€.
• Βιολογικός  στο  Γιαλισκάρι   Κέας  με  αριθμό  υδρομέτρου  23287,  να  γίνει

διαγραφή ποσού 11,54€.
• Κοινόχρηστη παροχή στο Γιαλισκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13337, να

γίνει διαγραφή ποσού 4.465,06€
• Κηπάριο νησίδας στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό υδρομέτρου 13332, να γίνει

διαγραφή ποσού 12,85€
• Δημοτική αγορά στην  Ιουλίδα Κέας με αριθμό υδρομέτρου 25940, να γίνει

διαγραφή ποσού 35,65€
• Κ.Ε.Π Δήμου Κέας στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη Αγγελικής

(κωδ,οφειλέτη 13277) με αριθμό υδρομέτρου 25921, να γίνει διαγραφή ποσού
20,39€.

4. Μορφοβασίλη Μαρδίτσα κωδικός οφειλέτη 9789: να γίνει διαγραφή τελών
από οστεοφυλάκια ετών 2008,2009,2010,2011,2012 συνολικού ποσού 28,86€

5. Σαΐτη   Ανδριάννα  κωδικός  οφειλέτη  13237: να  γίνει  διαγραφή  τελών
ύδρευσης οικίας συνολικού ποσού 42,84€

6. Μπιθημήτρης  Αναστάσιος  κωδικός  οφειλέτη  9616: να  γίνει  διαγραφή
τελών νεκροταφείου, ποσού 25,00€

7. Ψυρράκης  Ιωάννης  κωδικός  οφειλέτη  11402: να  γίνει  διαγραφή  τελών
ύδρευσης συνολικού ποσού 141,27€

8. Ευθυμιάδου  Μαρία  κωδικός  οφειλέτη  9577,  να  γίνει  διαγραφή  τελών
ύδρευσης ποσού 44,15€ και να χρεωθεί μόνο για το πάγιο το οποίο ανέρχεται
στο ποσό των 6,96€.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 176/2013

Θέμα 17ο: Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  οι κάτωθι
πολίτες αιτούνται επιστροφή χρημάτων και για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία
του  Δήμου  εισηγείται  την  λήψη  απόφασης  για  επιστροφή  αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, που διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο της υπηρεσίας στους:
1) Πολίτης Ιωάννης κωδικός οφειλέτη 11548, να γίνει επιστροφή ποσού  30,00€
(αριθμ.διπλοτύπου  είσπραξης:  1703/13-6-2013)  που αφορά δικαίωμα  ενταφιασμού
του θανόντος Πολίτη Γεωργίου, διότι προσκομίστηκαν στην  οικονομική υπηρεσία
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του δήμου, από τα τέκνα αυτού, έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική αδυναμία
του θανόντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
ανωτέρω αίτηση, τον σχετικό έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την
εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  επιστροφή  ποσού  30,00€  στον  Πολίτη  Ιωάννη  (κωδικός  οφειλέτη
11548)  που  αφορά  δικαίωμα  ενταφιασμού  του  θανόντος  Πολίτη  Γεωργίου,  λόγω
οικονομικής αδυναμίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 177/2013

Θέμα 18ο: Εξέταση επί ενστάσεων οφειλετών για τέλη ύδρευσης 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος
εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι πολίτες με
αιτήσεις τους ζητούν τον έλεγχο των χρεώσεών τους, σε τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης,
και για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία, εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά
με τις αιτήσεις αυτές.

1) Τσαμπαρλίδης Γιώργος(κωδικός οφειλέτη 11838), κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στο Βουρκάρι
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Κέας με αριθμό 25935401  ,  κατέγραψε 266 κυβικά που αντιστοιχούν σε 898,58€
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Ο  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.5362/27-9-2013
αίτησή του , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή , διότι η κατανάλωση είναι υψηλή
για  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της  υπηρεσίας
ύδρευσης προέβησαν   σε έλεγχο του υδρομέτρου  στις 11/10/2013 με την διαδιακσία
της  παράλληλης  μέτρησης  όπου   διαπιστώθηκε  απόκλιση  3,5%,  γεγονός  που
αποδεικνύει   ότι το υδρόμετρο δεν λειτουργεί, και συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί
σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  ύδρευσης,  όπου  θα  υπολογιστεί  ο  μέσος  όρος  των
τεσσάρων τελευταίων καταναλώσεων χωρίς να υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή
ένδειξη. Προτείνεται επειδή ο μέσος όρος  των τεσσάρων τελευταίων καταναλώσεων
είναι 250 κυβικά και είναι ελάχιστη η διαφορά από τα κυβικά για τα οποία ενίσταται
ο οφειλέτης,  ήτοι  266,  να  χρεωθεί  για  200 κυβικά που αντιστοιχούν σε  323,06€.
(Διαγραφή 575,52€).

2) Βρεττός  Σταμάτιος (κωδικός  οφειλέτη 11157), κατά  την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για  το  χρονικό  διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το  υδρόμετρο  ακινήτου  στον
Μυλοπόταμο Κέας με αριθμό 010930, κατέγραψε 1019 κυβικά που αντιστοιχούν σε
7.464,74€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’αριθμ.4607/22-8-
2013 αίτησή του , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή , διότι η κατανάλωση είναι
υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Έτσι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας
ύδρευσης προέβησαν σε έλεγχο του υδρομέτρου  στις 14/10/2013 με την διαδικασία
της παράλληλης μέτρησης όπου διαπιστώθηκε απόκλιση 4,5% που αποδεικνύει ότι το
υδρόμετρο δεν λειτουργεί, και προτείνεται να χρεωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό
ύδρευσης,  όπου  θα  υπολογιστεί  ο  μέσος  όρος  των  τεσσάρων  τελευταίων
καταναλώσεων χωρίς να υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη. Ο μέσος όρος θα
υπολογιστεί στα 501 κυβικά που καταγράφηκαν στο διάστημα 11ος/2011-5ος/2012,
δηλαδή να χρεωθεί 126 κυβικά που αντιστοιχούν σε 120,32€, διότι τα προηγούμενα
εξάμηνα  ο  μετρητής  με  αριθμό  870181  ήταν  χαλασμένος  και  η  κατανάλωση
υπολογιζόταν  τεκμαρτά με 50 κυβικά.

3) Αλεξανιάν Νικόλαος(κωδικός  οφειλέτη 11608), κατά  την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα 6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην Κορησσία
Κέας με αριθμό 25760319  ,  κατέγραψε 254 κυβικά που αντιστοιχούν σε 793,94€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’αριθμ.4405/8-8-2013 αίτησή
του , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή , διότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν
λόγω  χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της  υπηρεσίας  ύδρευσης
προέβησαν  σε  έλεγχο  του  υδρομέτρου   στις  30/8/2013  με  την  διαδικασία  της
παράλληλης μέτρησης όπου διαπιστώθηκε απόκλιση 3,2% που αποδεικνύει  ότι  το
υδρόμετρο δεν λειτουργεί, και προτείνεται να χρεωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό
ύδρευσης,  όπου  θα  υπολογιστεί  ο  μέσος  όρος  των  τεσσάρων  τελευταίων
καταναλώσεων χωρίς να υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη. Ο μέσος όρος
είναι 150 κυβικά που αντιστοιχούν σε 159,56€.

4)  Ερμάν  Ζαν  Πωλ(κωδικοί  οφειλέτη  10937  και  10935), κατά  την  σύνταξη
καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης
14/27-8-2013, για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, τα υδρόμετρα ακινήτων
στον Οτζιά  Κέας με  αριθμούς  21339864 και  13462   ,  κατέγραψαν 481 και  395
κυβικά   αντίστοιχα,  που  αντιστοιχούν  σε  2.773,38€  και  2.023,46€
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(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Ο  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.4640/22-8-2013
αίτησή του , ζήτησε τον έλεγχο των υδρομετρητών , διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση
είναι  υψηλή  για  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της
υπηρεσίας ύδρευσης προέβησαν σε έλεγχο των υδρομέτρων  στις 11/10/2013 με την
διαδικασία  της  παράλληλης  μέτρησης  όπου  διαπιστώθηκε  απόκλιση  5,5% για  το
υδρόμετρο 13462 που αποδεικνύει την ελαττωματική του λειτουργία, και προτείνεται
να χρεωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης, όπου θα υπολογιστεί ο μέσος όρος
των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων  χωρίς  να  υπερβαίνει  την  αντίστοιχη
περσινή  ένδειξη,  δηλαδή  ο  μέσος  όρος  είναι  176  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε
244,58€. Ο έλεγχος στο υδρόμετρο με αριθμό 21339864 δεν απέδειξε βλάβη αυτού
και συνεπώς ζητείται να χρεωθεί με το αρχικώς βεβαιωμένο ποσό.

5)  Τσαγκάρη-Πιτυχούτη  Άννα  κωδικός  οφειλέτη  11095,κατά  την  σύνταξη
καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης
14/27-8-2013, για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου
στην  περιοχή  Οτζιάς  Κέας  με  αριθμό  3421570  κατέγραψε  160  κυβικά  που
αντιστοιχούν  σε  192,26€(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Η  οφειλέτης  με  την
υπ’αριθμ.4545/20-8-2013 αίτησή της , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι η
κατανάλωση  είναι  υψηλή  για  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αρμόδιοι
υπάλληλοι  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  πραγματοποίησαν  παράλληλη  μέτρηση   στις
29/8/2013 σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των
κυβικών. Συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.

6)Ταπεινού Νισσίμ (κωδικός οφειλέτη 11082),κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013, για το
χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Οτζιάς
Κέας  με  αριθμό  21339863  κατέγραψε  243  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε  698,02€
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Η  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.4545/20-8-2013
αίτησή της , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι η κατανάλωση είναι υψηλή
για  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της  υπηρεσίας
ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση  στις 1/10/2013 σύμφωνα με την
οποία  δεν  διαπιστώθηκε  απόκλιση  στην  καταγραφή  των  κυβικών.  Συνεπώς
προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.

7)Δαμίγος Σπυρίδων(κωδικός οφειλέτη 11158),κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013, για το
χρονικό  διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το  υδρόμετρο  ακινήτου  στην  περιοχή
Μυλοπόταμος Κέας με αριθμό 63189 κατέγραψε 225 κυβικά που αντιστοιχούν σε
541,06€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’αριθμ.4414/8-8-2013
αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι η κατανάλωση είναι υψηλή για
το εν λόγω χρονικό διάστημα καθώς η παραμονή του στο νησί είναι ολιγόμηνη. Έτσι
οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  πραγματοποίησαν  παράλληλη
μέτρηση  στις 14/10/2013 σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην
καταγραφή  των  κυβικών.  Συνεπώς  προτείνεται  να  χρεωθεί  όπως  είχε  αρχικώς
βεβαιωθεί.

8)Κυρατσούς Αθανάσιος (κωδικός οφειλέτη 11431),κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Ιουλίδα Κέας με αριθμό 29129 κατέγραψε 348 κυβικά που αντιστοιχούν σε 1.684,47€
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(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Ο  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.4527/16-8-2013
αίτησή  του  ,  ζήτησε  τον  έλεγχο  του  υδρομετρητή,  διότι  η  κατανάλωση  είναι
υπερβολική  για  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα  και  έτσι  αμφισβητεί  την  εν  λόγω
χρέωση,  όπως  επίσης  και  την  αντίστοιχη  για  το  διάστημα  11ος/2011-
5ος/2012(ποσό:1.850,15) διότι δεν έχει λάβει το αντίστοιχο ειδοποιητήριο. Έτσι οι
αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση
στις 11/10/2013 σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή
των κυβικών. Συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς  βεβαιωθεί.

9)Μαυράκης  Ιωάννης  (κωδικός  οφειλέτη  11258)(αντίκλητος  Γεσθημανή
Μαυράκη),κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-
8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013, για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος

2012, το  υδρόμετρο  ακινήτου  στην  περιοχή  Βουρκάρι  Κέας  με  αριθμό  932362
κατέγραψε  410  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε  2.154,26€(συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α).  Ο  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.4561/21-8-2013  αίτησή  του  ,  ζήτησε  τον
έλεγχο  του  υδρομετρητή,  Έτσι  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της  υπηρεσίας  ύδρευσης
πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση  στις 10/10/2013 σύμφωνα με την οποία δεν
διαπιστώθηκε  απόκλιση  στην  καταγραφή  των  κυβικών.  Συνεπώς  προτείνεται  να
χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί. Ωστόσο στην  αίτησή της αναφέρει ότι κατά
την διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος ενημερώθηκαν για μια διαρροή που
προκλήθηκε στην οικία τους την οποία και επισκεύασαν. Ζητείται στην αίτηση να
αντιμετωπιστεί το θέμα ευνοϊκά διότι υπάρχει οικονομική αδυναμία και δεν δύνανται
να ανταποκριθούν για ένα τόσο υψηλό ποσό.

10) Βαρδάκη Αικατερίνη κωδικός οφειλέτη 11593, κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Βουρκάρι  Κέας  με  αριθμό  931257  κατέγραψε  450  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε
2.503,06€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’αριθμ.5168/16-9-
2013 αίτησή της ,  ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι η κατανάλωση είναι
υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Έτσι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας
ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση  στις 10/10/2013 σύμφωνα με την
οποία  δεν  διαπιστώθηκε  απόκλιση  στην  καταγραφή  των  κυβικών.  Συνεπώς
προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.

11)Γιαννούρης Μιχαήλ( κωδικός οφειλέτη 10926), κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Οτζιάς Κέας με αριθμό 010955 κατέγραψε 114 κυβικά που αντιστοιχούν σε100,70€
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Ο  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.5296/23-9-2013
αίτησή του , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι  η κατανάλωση
είναι  υψηλή  για  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της
υπηρεσίας  ύδρευσης  πραγματοποίησαν  παράλληλη  μέτρηση   στις  11/10/2013
σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών.
Συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.

12)Τζαβελάκου Αθηνά( κωδικός οφειλέτη 11278), κατά  την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Οτζιάς Κέας με αριθμό 932389 κατέγραψε 176 κυβικά που αντιστοιχούν σε 244,58€
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(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Η  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.5079/11-9-2013
αίτησή της , ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι  η κατανάλωση
είναι  υψηλή  για  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αρμόδιοι  υπάλληλοι  της
υπηρεσίας  ύδρευσης  πραγματοποίησαν  παράλληλη  μέτρηση   στις  11/10/2013
σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών.
Συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.

13)Ψύλλα Αικατερίνη(  κωδικός  οφειλέτη  12105), κατά  την σύνταξη  καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Βουρκάρι  Κέας με  αριθμό 26478143 κατέγραψε 311 κυβικά που αντιστοιχούν σε
1.290,98€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’αριθμ.5088/12-9-
2013  αίτησή  της  ,  ζήτησε  τον  έλεγχο  του  υδρομετρητή,  διότι  θεωρεί  ότι   η
κατανάλωση  είναι  υψηλή  για  το  εν  λόγω  χρονικό  διάστημα.  Έτσι  οι  αρμόδιοι
υπάλληλοι  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  πραγματοποίησαν  παράλληλη  μέτρηση   στις
9/10/2013 σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των
κυβικών. Συνεπώς προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.

14)  Σπυροπούλου  Αιμιλία  (κωδικός  οφειλέτη  12142),  κατά  την  σύνταξη
καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης
14/27-8-2013, για το χρονικό διάστημα  6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου
στην  περιοχή  Οτζιάς  Κέας  με  αριθμό  25760163  κατέγραψε  527  κυβικά  που
αντιστοιχούν  σε  3.174,50€(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Η  οφειλέτης  με  την
υπ’αριθμ.4912/2-9-2013  αίτησή  της  ,  ζήτησε  τον  έλεγχο  του  υδρομετρητή,  διότι
θεωρεί ότι  η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα, αφού από
το 2009 ελάχιστα ήταν επισκέψιμη η οικία και δεν είχε διαπιστωθεί διαρροή ή βλάβη.
Έτσι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη
μέτρηση  στις 11/10/2013 σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην
καταγραφή  των  κυβικών.  Συνεπώς  προτείνεται  να  χρεωθεί  όπως  είχε  αρχικώς
βεβαιωθεί.

15) Καπνουλάς Θεοχάρης (κωδικός οφειλέτη 9748),  με το υπ'άριθμ.5604/9-10-
2013 αίτημά του ζήτησε τον έλεγχο του υδρομέτρου της οικίας του που βρίσκεται
στην  Κορησσία  Κέας,  διότι  θεώρησε  υπερβολική  την  χρέωση  για  το   εξάμηνο
11ος/2011-5ος/2012,καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.695/21-2-2013 και
αριθμ.  βεβαίωσης  5/21-2-2013,   καθώς το  υδρόμετρο κατέγραψε 192 κυβικά που
αντιστοιχούν  σε  361,95€.  Κατόπιν  ελέγχου  που  διενεργήθηκε  από  την  αρμόδια
υπηρεσία ύδρευσης στις 10/10/2013 δεν διαπιστώθηκε βλάβη ή διαρροή.
16) Πανώτης Αριστείδης κωδικός οφειλέτη 11030,κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα 6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Οτζιάς Κέας με αριθμό 39864 κατέγραψε 349 κυβικά που αντιστοιχούν σε 1.622,34€
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Ο  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.5605/9-10-2013
αίτησή του , αναφέρει ότι πάντα κατά την διάρκεια της απουσίας τους από την οικία,
απομονώνουν  την  οικία  τους  από  το  δημοτικό  δίκτυο  ύδρευσης,  κλείνοντας  τον
διακόπτη, ο οποίος όμως όπως αποδείχθηκε  ότι δεν έκλεινε καλά, ενώ παράλληλα με
μια κακή συγκυρία κακών καιρικών συνθηκών έπεσε  πέργκολα του σπιτιού πάνω
στην  βρύση  με  αποτέλεσμα  να  την  ανοίξει  και  να  προκληθεί  διαρροή  ύδατος.
Ζητείται η ευνοϊκή επίλυση του θέματος για αυτή την υψηλή καταγραφή των κυβικών
από πρόκληση κακών καιρικών φαινομένων.
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17) Ρηνιωτάκη Νικολέτα (κωδικός οφειλέτη 12271), κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα 6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Οτζιάς Κέας με αριθμό 932397 κατέγραψε 184 κυβικά που αντιστοιχούν σε 270,74€
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Η  οφειλέτης  με  την  υπ’αριθμ.4695/26-8-2013
αίτησή της ,  ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση
είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Ο έλεγχος των υπεύθυνων υπαλλήλων
της υπηρεσίας ύδρευσης, δεν απέδειξε βλάβη ή διαρροή ύδατος. Να σημειωθεί ότι  η
κ. Ρηνιωτάκη επανέρχεται με αίτημά της για έλεγχο του υδρομετρητή της οικίας της,
καθώς και για το προηγούμενο εξάμηνο  11ος 2011/5ος 2012, υπέβαλλε το αίτημά της
για επανεξέταση της χρέωσή της  και εξετάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης
Ιουλίου  2013.  Προτείνεται  ωστόσο   να  βεβαιωθεί   σύμφωνα  με  την  αρχική  της
χρέωση.

18) Τσούρτης Δημήτριος (κωδικός οφειλέτη 11102),  κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμ. Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013,
για το χρονικό διάστημα 6ος 2012/11ος 2012, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή
Οτζιάς Κέας με αριθμό 58739 κατέγραψε 143 κυβικά που αντιστοιχούν σε 148,12€
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  Ο  οφειλέτης  με  την  υπ'αριθμ.  4689/26-8-2013
αίτησή  του  ζήτησε  τον  έλεγχο  του  υδρομέτρου  από  την  υπηρεσία  ύδρευσης,  και
σύμφωνα με την βεβαίωση των αρμόδιων υδραυλικών δεν έχει διαπιστωθεί βλάβη ή
διαρροή. Ζητείται η ευνοϊκή  εξέταση του θέματος. Προτείνεται ωστόσο να χρεωθεί
όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφούσας παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου
ζητούν να γίνει  τεχνικός  έλεγχος  που να τεκμηριώνει  αν τα ογκομετρικά ρολόγια
επηρεάζονται από τον αέρα, ιδιαίτερα στο δίκτυο της περιοχής Οτζιά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω αιτήσεις  οφειλετών,  τον  σχετικό  έλεγχο  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του
Δήμου και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κάτωθι επί των ενστάσεων οφειλετών για τέλη ύδρευσης:

Όλες  οι  καταναλώσεις  των ανωτέρω οφειλετών,  στους  οποίους  δεν  διαπιστώθηκε
βλάβη να χρεωθούν με 3,00€/m3 άνω των 200 κυβικών.

1. Τσαμπαρλίδης  Γιώργος  (κωδικός  οφειλέτη  11838):  να  χρεωθεί  για  200
κυβικά που αντιστοιχούν σε 323,06€.(Διαγραφή 575,52€)

2. Βρεττός Σταμάτιος (κωδικός οφειλέτη 11157):  να χρεωθεί για 50 κυβικά
τεκμαρτά.

3. Αλεξανιάν  Νικόλαος  (κωδικός  οφειλέτη  11608):  να υπολογιστεί  ο  μέσος
όρος των τεσσάρων τελευταίων καταναλώσεων, που είναι 150 κυβικά και που
αντιστοιχούν σε 159,56€.

4. Ερμάν Ζαν Πωλ (κωδικοί οφειλέτη 10937 και 10935):  για το υδρόμετρο
13462  να χρεωθεί για 176 κυβικά που αντιστοιχούν σε 244,58€.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 178/2013

Θέμα  19ο: Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΚΟΥΡΕΙΟ του  Κων/νου  Ιερομνήμονα  στην  Κορησσία  Κέας
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  19ο 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,
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την  προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας,  των  δασικών  περιοχών,  των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις
εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
από  τους  ειδικότερους  όρους  και  προϋποθέσεις,  που  τίθενται  στις  τοπικές
κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 

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

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

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

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

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου,
στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι
ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’), δεν απαιτείται
η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση  καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: 

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

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η υπ’αριθμ.5696/11-10-2013 αίτηση του Κων/νου
Ιερομνήμονα,  με  την  οποία  ζητείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος ως ΚΟΥΡΕΙΟ στην Κορησσία 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. 5696/11-10-2013 αίτηση του Κων/νου Ιερομνήμονα, 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.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε
υπόψη του τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στον  Κων/νο Ιερομνήμονα προέγκριση ίδρυσης καταστήματος  ως

ΚΟΥΡΕΙΟ στη θέση Κορησσία 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-
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: 179/2013
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Συμπλήρωση απόφασης 159/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς
καθορισμό συντελεστή των τελών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδας
και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.
159/2013 απόφασή του (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΕΔ-ΑΟ7)   το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε
–μεταξύ  άλλων-  το  συντελεστή  των τελών ύδρευσης  στη  Δημοτική  Κοινότητα
Ιουλίδας και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους 2014.
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Επειδή  στο  μεταξύ  παραλήφθηκαν  και  εγκαταστάθηκαν  από  το  Δήμο  μας
μηχανήματα  αυτόματης  ανάληψης  πόσιμου  νερού,  εισηγούμαστε  τη  χρέωση
υδροδότησης από τα εν λόγω μηχανήματα για το έτη 2013 και 2014 ως εξής: τιμή
λίτρου: 0,05€ τόσο για το μηχάνημα της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, όσο και για
αυτό της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
απόφαση  159/2013  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  την  απόφαση  237/2013  της
Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρέωση υδροδότησης από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης πόσιμου
νερού του Δήμου για τα έτη 2013 και 2014 ως εξής: τιμή λίτρου: 0,05€, τόσο για το
μηχάνημα  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ιουλίδας,  όσο  και  για  αυτό  της  Τοπικής
Κοινότητας Κορησσίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 180/2013
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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

Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία

Λέανδρος Εμμανουήλ
 


