
20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 02ης Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 20ης Συνεδρίασης του Δεκεμβρίου 2013

Σήμερα, την 2η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού
Δημαρχείου,  ύστερα από την 6588/28.11.2013 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 ΑΠΟΝΤΕΣ                              

1. Πασπάτης Πέτρος                                                       1. Καλλιόπη Θεοδώρου
2. Βασιλάκης Στυλιανός                                             2.  Ευαγγέλου Ιωάννης
3. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                                 3. Λουρή-Αθανασοπούλου 

Άννα
4. Δεμένεγα Βασιλική                                              4. Ζουλός Νικόλαος
5. Βρεττός Στέφανος                                               5.  Λέπουρας Στυλιανός
6. Παούρης Δημήτριος                                                   6.  Λέανδρος Εμμανουήλ
7. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία                             7. Δεμένεγας Εμμανουήλ
8. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος                                                                      
9. Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία
10. Μαρούλης Φίλιππος

 

                   
                                                                                                  (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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20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 02ης Δεκεμβρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 02/12/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6588/28.11.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

2. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων  των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
2013 για  την  κάλυψη λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  των  ΟΤΑ
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

3. Αποδοχή μηχανήματος  έργου  –  ισοπεδωτή  γαιών  από την  Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

4. Παραχώρηση άδειας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών σε οδούς του
Δήμου  Κέας  από  τον  Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Αντώνιος
Δεμένεγας]

5. Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πίστωσης  για  τις  χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις 2013 του Δήμου Κέας  [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

6. Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης του τουριστικού Γραφείου
Κέας  στο  σύλλογο  «Ξενομήδης»  για  το  έτος  2014  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

7. Έγκριση διενέργειας  προμήθειας υγρών  καυσίμων  και λιπαντικών για
τις ανάγκες του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το
έτος 2014 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

8. Αναμόρφωση  τεχνικού  προγράμματος  και  προϋπολογισμού έτους  2013
Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

9. Διαγραφή  τελών   προστίμου  Κ.Ο.Κ.  [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος,  κ.
Στυλιανός Βασιλάκης]

10. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
& ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (Σουβλατζίδικο)  του  Βρονταμίτη  Ιωάννη
στην  Κορησσία  Κέας  [εισηγητής:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο
«Εκσυγχρονισμός & επέκταση Δημοτικών Σφαγείων Κέας»  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

12.  Απόφαση  επί  αιτημάτων  πολιτών  για  επανεξέταση  χρεώσεων  τελών
ύδρευσης [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

13. Εξέταση  αιτήματος  πολίτη  για  διόρθωση  τελών  ύδρευσης  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
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20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 02ης Δεκεμβρίου 2013

Θέμα 1ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη,
ο οποίος εισηγούμενος το 1ο 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) Λέπουρας Νικόλαος του Ιωάννη, κωδικός οφειλέτη 10331, να γίνει επιστροφή
ποσού 50,00€, βεβ. καταλόγου έσοδα από νεκροταφείο των κάτωθι περιόδων, διότι ο
εν λόγω οφειλέτης χρεωνόταν για το συγκεκριμένο έσοδο με την χρέωση που αφορά
το διπλό μνήμα ήτοι 50,00€, ενώ η πραγματική οφειλή έπρεπε να είναι 25,00€ διότι
το  μνήμα  είναι  μονό.  Έτσι  κατόπιν  αυτού  θα  γίνει  επιστροφή  συνολικού  ποσού
50,00€, διότι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων  υπέρ των δήμων
φόρων τελών δικαιωμάτων κ.λπ. παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το
τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή. Συνεπώς θα  γίνει επιστροφή ,ποσού
25,00€ από τον  7081/23-11-2011 βεβ.  κατάλογο έσοδα από νεκροταφείο  2011 με
αριθμό βεβαίωσης 25/23-11-2011(διπλότυπο είσπραξης 2565/2-12-2011), και ποσού
25,00€ από τον  7081/23-11-2012 βεβ.  κατάλογο έσοδα από νεκροταφείο  2012 με
αριθμό βεβαίωσης 22/17-9-2012(διπλότυπο είσπραξης 2760/18-10-2012).

2) Κοντοπούλου Ζωή κωδικός οφειλέτη 9587, να επιστραφεί  ποσό  60,64€ διότι
κατατέθηκε  στην  Τράπεζα  Πειραιώς  για  την  εξόφληση  τελών  ύδρευσης  ποσό
μεγαλύτερο από την πραγματική βεβαιωμένη οφειλή, ποσό το οποίο και εισπράχθηκε
με το υπ'αριθμ.2994/23-9-2013 διπλότυπο είσπραξης.

3) Ψυρράκης  Ιωάννης  κωδικός  οφειλέτη  11402,  να  επιστραφεί  το   ποσό  των
142,90€  διότι  κατατέθηκε  στην  Τράπεζα  Πειραιώς   στις  21/8/2013  το  ποσό  των
157,17 € για τέλη ύδρευσης και  προσαυξήσεις  αυτών,  για τις  περιόδους 11/2011-
5/2012 και 6/2012-11/2012, ενώ η πραγματική οφειλή για την κάθε περίοδο ήταν
μόνο η καταβολή των παγίων,  (διπλότυπο είσπραξης:2410/28-8-2013) καθώς ο εν
λόγω  οφειλέτης  χρεωνόταν  λανθασμένα  από  την  υπηρεσία  αφού  το  υδρόμετρο
αφορούσε άλλον πολίτη στην ίδια περιοχή. Επιπλέον ζητείται να του επιστραφεί το
ποσό  των  152,00€ για  το  διάστημα  1/4/2010-30/9/2010  που  αφορά  την  βασική
χρέωση (διπλότυπο είσπραξης:878/10-6-2011), το ποσό των 32,05€ για το διάστημα
10/2010-4/2011  καταλόγου  με  αριθμό  βεβαίωσης  8/2-3-2012  (διπλότυπο
είσπραξης:1710/19-6-2012),  και  ποσό  74,12€ για  το  διάστημα  5/2011-10/2011
καταλόγου  με  αριθμό  βεβαίωσης  21/4-9-2012  (διπλότυπο  είσπραξης:2174/25-9-
2012). Συνεπώς ζητείται η συνολική επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
401,07€.

4) ALMAGOR YARON-Σταυρακάκης, κωδικός οφειλέτη  13368, κατόπιν ελέγχου
διαπιστώθηκε από την οικονομική υπηρεσία,  ότι  ο κ.  Σταυρακάκης κατέθεσε στις
23/10/2013 στην τράπεζα Πειραιώς το ποσό των  74,28€ για οφειλές ύδρευσης που
φορούσαν  το  υδρόμετρο  με  αριθμό  22665,  όπου  όμως  είχαν  εξοφληθεί  με  τα
υπ'αριθμ. 1895/29-7-2013 και 1896/29-7-2013 διπλότυπα είσπραξης.
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20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 02ης Δεκεμβρίου 2013

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τις αιτήσεις των ανωτέρω πολιτών, τον έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας και την
εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους:
1) Λέπουρας Νικόλαος του Ιωάννη, κωδικός οφειλέτη 10331: επιστρέφεται ποσό 
50,00€
2) Κοντοπούλου Ζωή κωδικός οφειλέτη 9587: επιστρέφεται ποσό 60,64€
3) Ψυρράκης Ιωάννης κωδικός οφειλέτη 11402: επιστρέφεται ποσό 401,07€
4) ALMAGOR YARON-Σταυρακάκης, κωδικός οφειλέτη  13368: επιστρέφεται 
ποσό 74,28€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 184/2013
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20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 02ης Δεκεμβρίου 2013

Θέμα 2ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
2013 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,
η οποία εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

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

2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της
εκπαίδευσης» και

3. Το υπ’ αριθμ. 140206/21.11.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ.
πρωτ.:  46700/20.11.2013  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΒΛ10Ν-Κ5Ξ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 5.365,94€, αποκλει-
στικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 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€.  Επομένως  το
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 5.365,94€, (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 

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

διαχείρισης Δήμων»,
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της

εκπαίδευσης» και
3. Το υπ’ αριθμ. 140206/21.11.2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ.
πρωτ.:  46700/20.11.2013  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΒΛ10Ν-Κ5Ξ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 5.365,94€, αποκλει-
στικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών
μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του
Δήμου Κέας έτους 2013 
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20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 02ης Δεκεμβρίου 2013

4. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την ανωτέρω επιχορήγηση και
2. Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και ψηφίζει

πίστωση του ποσού των 5.357,89€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημο-
τικό προϋπολογισμό του έτους 2013 με Κ.Α. 00.6711

.  
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: 185/2013
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20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 02ης Δεκεμβρίου 2013

Θέμα 3ο: Αποδοχή μηχανήματος έργου – ισοπεδωτή γαιών από την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με την υπ’
αριθμ.  123/2013  απόφασή  τους  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Νοτίου  Αιγαίου
αποφάσισε  ομόφωνα  τη  δωρεάν  παραχώρηση  στο  Δήμο  Κέας  ενός  μηχανήματος
έργου. 
Πρόκειται  για  ισοπεδωτή γαιών με  αριθμό κυκλοφορίας  ΜΕ121490ΙΧ του πρώην
Επαρχείου Άνδρου.
Καλείται το Δημοτικό μας Συμβούλιο να αποδεχθεί την παραχώρηση του εν λόγω
μηχανήματος,  προκειμένου  η  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  να  ολοκληρώσει  τη
διαδικασία μεταβίβασης εντός του 2013 ως οφείλει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την απόφαση 123/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  τη  δωρεάν   παραχώρηση  μηχανήματος  έργου  -  ισοπεδωτή  γαιών  με
αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ121490ΙΧ του πρώην Επαρχείου Άνδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 186/2013
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Θέμα 4ο: Παραχώρηση άδειας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών σε οδούς του
Δήμου Κέας από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 

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.
πρωτ.: 1931/18.10.2013 έγγραφό του ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Τεχνικό Διαμέρισμα Κυκλάδων
αιτείται  αδείας  για  την  «εκτέλεση  χωματουργικών  εργασιών,  αποσύνθεση  και
ανακατασκευή  οδών  στον  Δήμο  Κέας  μέχρι  το  τέλος  του  Αυγούστου  του  2014
(31/08/2014).
Πιο αναλυτικά, η ζητούμενη άδεια εκσκαφής αφορά μόνο λάκκους  επιφάνειας μέχρι
3μ2 και  βάθος  1,00μ-0,50μ. Ο αριθμός  τους  με  βάση στατιστικά  στοιχεία  βλαβών
προηγούμενων ετών υπολογίζεται στους 20 λάκκους. Η επίχωση γίνετε με άμμο, τούβλα
και  επιμελημένη  επίχωση  προϊόντων  εκσκαφής.  Τέλος  θα  γίνει  επαναφορά  της
επιφάνειας  εκσκαφής  στην  αρχική  της  κατάσταση  (επαναφορά  οδοστρώματος  με
ασφαλτικό υλικό ή αποκατάσταση με πλάκες κ.τ.λ. κατά περίπτωση) . Τα σκαριφήματα
με την ακριβή θέση των λάκκων (ανάλογα με τις καλωδιακές βλάβες που προκύπτουν)
θα κοινοποιούνται στην υπηρεσία σας πριν την κάθε εκσκαφή με την διαδικασία που θα
ορίσει  η  υπηρεσία  σας.  Λόγω  της  φύσης  των  εργασιών  (καλωδιακές  βλάβες  που
επηρεάζουν  πολίτες)  θα  παρακαλούσαμε  για  την  γρηγορότερη  και  αποδοτικότερη
συνεργασία.
Οι  αποκαταστάσεις  θα  γίνουν  έντεχνα  και  θα  ληφθούν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα
ασφαλείας».

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
αίτημα του ΟΤΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση άδειας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, αποσύνθεσης
και ανακατασκευής οδών στον Δήμο Κέας μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2014
(31/08/2014).
Η ζητούμενη άδεια εκσκαφής αφορά μόνο λάκκους επιφάνειας μέχρι 3μ2 και βάθος
1,00μ-0,50μ, περί τους είκοσι (20) συνολικά, ενώ μετά το πέρας των εργασιών θα
γίνει επαναφορά της επιφάνειας εκσκαφής στην αρχική της κατάσταση (επαναφορά
οδοστρώματος  με  ασφαλτικό  υλικό  ή  αποκατάσταση  με  πλάκες  κ.τ.λ.  κατά
περίπτωση).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 187/2013
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Θέμα 5ο:  Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις 2013 του Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,
η οποία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  στο πλαίσιο
των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κέας για τις ημέρες των Χριστουγέννων
2013 και της Πρωτοχρονιάς 2014, εισηγούμαστε την έγκριση δαπανών υλοποίησης
αυτών ύψους έως 700,00€ και τη σχετική διάθεση της προαναφερθείσας πίστωσης.
Τα  εν  λόγω  χρήματα  θα  καλύψουν  τις  ανάγκες  διοργάνωσης  των  εν  λόγω
εκδηλώσεων και θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 006443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών» του Δήμου Κέας για το έτος 2013, όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
άρθρο 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση της Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει δαπάνη υλοποίησης των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κέας για τις
ημέρες των Χριστουγέννων 2013 και της Πρωτοχρονιάς 2014και διαθέτει πίστωση
700,00€  από  τον  Κ.Α.Ε.  006443  «Δαπάνες  δεξιώσεων  και  εθνικών  ή  τοπικών
εορτών» του Δήμου Κέας για το έτος 2013, όπου υπάρχει σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 188/2013
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Θέμα  6ο:  Απόφαση  επί  αιτήσεως  παραχώρησης  χρήσης  του  Γραφείου
Πληροφόρησης τουριστών του Δήμου  Κέας στο σύλλογο «Ξενομήδης» για το
έτος 2014 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,
η οποία εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  με το υπ’
αριθμ.  5/10.10.2013 αίτημά του ο Σύλλογος  Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο
Ξενομήδης» ζητά την παραχώρηση χρήσης λειτουργίας του Γραφείου Πληροφόρησης
τουριστών για το έτος 2014. 
Σκοπός του συλλόγου είναι η διευκόλυνση των επισκεπτών με ενημέρωσή τους για
τις δηλωθείσες καθημερινά διαθεσιμότητες ενοικιαζόμενων δωματίων των μελών του
και η διανομή εντύπων σχετικών με τουριστικά ενδιαφέροντα, καθώς και η παροχή
γενικότερων πληροφοριών.
Επιπρόσθετα ζητείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση -με
δαπάνες του συλλόγου- πινακίδας διαστάσεων 2,50cm χ 0,70cm στην προμετωπίδα
του γραφείου με λογότυπο:
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
TOURIST OFFICE
ACCOMODATION»
Με  τον  ίδιο  χρωματισμό  (καφέ  σκούρο  με  λευκά  γράμματα)  σε  συνέχεια  της
υπάρχουσας πινακίδας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». 
Εισηγούμαστε  την  παραχώρηση χρήσης  του  τουριστικού  Γραφείου  Κέας  στο
σύλλογο  «Ξενομήδης»  για  το  έτος  2014  και   την  τοποθέτηση  -με  δαπάνες  του
συλλόγου- πινακίδας  διαστάσεων ανάλογων με  την υπάρχουσα στην προμετωπίδα
του γραφείου και με λογότυπο:
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
TOURISM INFORMATION OFFICE»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει: 

• την  παραχώρηση  χρήσης  του  τουριστικού  Γραφείου  Κέας  στο  σύλλογο
«Ξενομήδης» για το έτος 2014 

• την  τοποθέτηση -με δαπάνες του συλλόγου- πινακίδας διαστάσεων ανάλογων
με την υπάρχουσα στην προμετωπίδα του γραφείου και με λογότυπο:

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
TOURISM INFORMATION OFFICE»
Με  τον  ίδιο  χρωματισμό  (καφέ  σκούρο  με  λευκά  γράμματα)  σε  συνέχεια  της
υπάρχουσας πινακίδας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 189/2013
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Θέμα 7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για
τις ανάγκες του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο
65  παρ.1  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου
του  δήμου  ή  το  ίδιο  το  δημοτικό  συμβούλιο  μεταβίβασε  σε  επιτροπή  του»  και
σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις  αποφασίζει  το  δημοτικό  συμβούλιο,  καθώς  επίσης  αποφασίζει
αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών  (…)  σε
εξαιρετικά  επείγουσες  περιπτώσεις,  (…)».  Από  το  συνδυασμό  των  ανωτέρω
διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α.
α΄ βαθμού, έχει  γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης,
ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα
στην έγκριση διενέργειας  ορισμένης δημοτικής προμήθειας,  η αρμοδιότητα ανήκει
στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με
απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο
όργανο  για  την  έγκρισή  της  είναι  η  Οικονομική  Επιτροπή.  Το  ίδιο  όργανο
(Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).

Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
για τις ανάγκες του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014.
Για τις ανάγκες του Δήμου έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους κάτωθι Κ.Α.
του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου:
Κ.Α.  20.6641.0001  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  αυτ/των  υπηρεσίας  καθαριότητας»:
15.000,00€
Κ.Α. 30.6641.0001 «Καύσιμα και  λιπαντικά  αυτ/των υπηρεσίας  τεχνικών έργων»:
10.000,00€
Κ.Α. 70.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των λοιπών υπηρεσιών»: 4.400,00€
Κ.Α. 25.6642 «Καύσιμα και λιπαντικά αντλιοστασίων ύδρευσης»: 500,00€
Κ.Α. 10.6643 «Καύσιμα θέρμανσης»: 10.000,00€
Κ.Α. 25.6644 «Καύσιμα και λιπαντικά λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας ύδρευσης»:
2.000,00€
Κ.Α.  30.6644.0001  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  λοιπών  μηχανημάτων  υπηρεσίας
τεχνικών έργων»: 12.000,00€
Κ.Α. 70.6644.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά για κάλυψη λοιπών αναγκών»: 2.500,00€
Κ.Α.  70.6644.0002  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  για  κάλυψη  αναγκών  Δημοτικού
Σφαγείου»: 3.500,00€

Α. Για το Δήμο Κέας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ
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ΜΟΝΑΔΟΣ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.000 1,332€ 6.660,00€
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 25.000 1,434€ 35.850,00€
3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 4.000 1,742€ 6.968,00€
4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - - 1.669,49

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 51.147,49€
ΦΠΑ 16% 8.183,59€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.331,08€

Ενώ για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κέας, οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών
και η σχετική τους δαπάνη παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες

Β.  Για  την  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  Εκπαίδευσης  και  σύμφωνα  με  την  υπ’
αρίθμ. 60/2013 απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η
σχετική τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 1,332€ 15.984,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     15.984,00€

ΦΠΑ 16% 2.557,44€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.541,44€

Γ.  Για  την  Σχολική  Επιτροπή  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  και  σύμφωνα  με  την  υπ’
αρίθμ. 82/2013 απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η
σχετική τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.000 1,332€ 10.656,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.656,00

ΦΠΑ 16% 1.704,96€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.360,96€

Δ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.
14/2013 απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική
τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.200 1,742€ 2.090,40
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.090,40

ΦΠΑ 16% 334,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.424,86

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές
αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου Κέας, τις διατάξεις των άρθρων 65 και
72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις των παραγράφων 14 & 15 του άρθρου 6 του Ν.
4071/2012  και την εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014 ως εξής:

Α. Για το Δήμο Κέας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.000 1,332€ 6.660,00€
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 25.000 1,434€ 35.850,00€
3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 4.000 1,742€ 6.968,00€
4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - - 1.669,49

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 51.147,49€
ΦΠΑ 16% 8.183,59€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.331,08€

Β. Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 1,332€ 15.984,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     15.984,00€

ΦΠΑ 16% 2.557,44€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.541,44€

Γ. Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.000 1,332€ 10.656,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.656,00
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ΦΠΑ 16% 1.704,96€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.360,96€

Δ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.200 1,742€ 2.090,40
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.090,40

ΦΠΑ 16% 334,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.424,86

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν για μεν το Δήμο Κέας από τους πραναφερόμενους
ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2014 ενώ για τα Νομιικά Πρόσωπα του Δήμου από
τον οικείο προϋπολογισμό έκαστου.

Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 190/2013
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Θέμα 8ο: Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2013
Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη,
ο οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολο-
γισμός του έτους 2013, που 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,
προκειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
1. Τεχνικό Πρόγραμμα
     Σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ 2 του Δημοτικού Κώδικα κατά το τελευταίο τρί-
μηνο του έτους επιτρέπεται να διατεθεί ποσό μέχρι 50% των πιστώσεων που έχουν 
εγγραφεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί και δεν μπορούν πια να εκτελεστούν στο 
διάστημα που απομένει, για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών. Βάσει του άρθρου
αυτού αναμορφώνονται τα κατωτέρω έργα από το Τεχνικό Πρόγραμμα

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙ-
ΣΤΩΣΗ Κ.Α.

ΜΕΙΩΣΗ

1 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
«Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Κορησ-

σίας

8.487,00 4.200,00

2 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
ύδρευσης Κατωμεριάς, Ποισσών, Κούνδουρου

8.487,00 2.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.400,00

2. Προϋπολογισμός

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 25.6262.0013 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολο-

γικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων
αποχέτευσης

6.300,00

2 25.6262.0015 Ανάπτυξη επιφανειακού δικτύου
ύδρευσης Ατζερίτη

15.900,00

3 25.6312.0001 Φ.Π.Α. 9% 1.400,00
4 25.6312.0002 Φ.Π.Α. 16% 3.000,00
5 25.7135.0002 Προμήθεια πορτών για διάφορες πη-

γές του Δήμου
2.000,00

6 25.7413.0012 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύ-

ου ύδρευσης Κορησσίας

4.200,00

7 25.7413.0014 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
έργου ύδρευσης Κατωμεριάς, Ποισ-

σών, Κούνδουρου

2.200,00
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ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00

Α2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 0322.0001 Τέλος ύδρευσης 35.000,00
2 0322.0002 Πάγιο ύδρευσης 2.500,00
3 0323.0001 Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών 1.000,00
4 0323.0002 Τέλος επαναφοράς υδροληψίας 300,00
5 0324.0002 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης 250,00
6 0324.0003 Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού 250,00
7 2114.0001 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από δικαίωμα σύν-

δεσης με το δίκτυο
1.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.750,00 37.750,00

Από τους ανωτέρω πίνακες διαπιστώνεται ότι για τους ΚΑ εσόδων που ενισχύθηκαν, 
συνολικού ποσού 2.750,00 €, χρησιμοποιήθηκαν πιστώσεις από την ίδια ομάδα 
εσόδων και συγκεκριμένα οι πιστώσεις υπό τα στοιχεία 2 και 6 του πίνακα Α2.
Από την μείωση του ΚΑ εσόδου 0322.0001, ποσού 35.000,00 €, προέκυψαν ισόποσες
μειώσεις στους ΚΑ εξόδων, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα Α1.
Από την αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑ  δεν επηρεάζεται  ο ισοσκελισμός εσόδων 
και εξόδων της υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Β. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (εκτός ανταποδοτικών)

Β1. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 0115.0001 Μισθώματα από την παραχώρηση
κοινόχρηστων χώρων 

500,00

2 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων 2.735,50
3 0415.0001 Έσοδα από την χρήση οστεοφυλα-

κίων
55,50

4 1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κατα-
βολής χρεών

2.100,00

5 2211.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ 80,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.735,50 2.735,50

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2013  στις
29/11/2013, όπως προκύπτουν από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα διαπιστώθηκε
η ανάγκη ενίσχυσης των ανωτέρω ΚΑΕ. Οι πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προέρ-
χονται από την ισόποση μείωση του ΚΑ εσόδου υπό στοιχείο 2 του πίνακα Β1. 

Κατά την διαδικασία αυτή δεν ξεπεράστηκε το ανώτατο όριο του 30% επί του συ-
νόλου των εσόδων, όπως ορίζονται στην παρ 4α του άρθρου 5 της ΚΥΑ 47490/18-
12-2012. 

Β2. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
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α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 70.6671.0002 Ανταλλακτικά λεωφορείου 3.500,00
2 30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00
3 30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μη-

χανημάτων
500,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00 3.500,00

Γ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (Κωδικοί 41 – 82)

Γ1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 4124.0001 Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μι-
σθώματα

500,00

2 4124.0006 ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου 1.000,00
3 4124.0007 ΤΥΔΚ 1% 10% 3.000,00
4 4124.0017 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1.500,00
5 4131.0001 ΙΚΑ ΕΤΑΜ 3.000,00
6 4131.0008 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ 500,00
7 4142.0001 Φ.Π.Α 150,00

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
8 4131.0010 Υγειονομική περίθαλψη 1.500,00
9 4131.0011 ΜΤΠΥ σε 140,80 1.000,00

10 4142.0004 Ταμείο αλληλοβοήθειας ΠΟΕ ΔΟΥ 100,00
11 4142.0005 Σύλλογος εργαζομένων Δ.ο.υ Αττικής

Κυκλάδων
50,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.150,00 6.150,00

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2013  στις
29/11/2013, όπως προκύπτουν από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα διαπιστώθηκε
η ανάγκη ενίσχυσης των ανωτέρω ΚΑΕ. Οι πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προέρ-
χονται από την ισόποση μείωση των ΚΑ εσόδων υπό στοιχεία 3,5 και 7 του πίνακα
Γ1. Από την ισόποση αυξομείωση των ΚΑ εσόδων προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν
επηρεάζεται η ισότητα των ΚΑ 41 και ΚΑ 82.

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δ1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 0611.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 5.365,94
2 0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών ανα-

γκών σχολείων
5.365,94

ΣΥΝΟΛΟ 5.365,94 5.365,94
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Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2013 είχε υπολογιστεί είσπραξη
τριών κατανομών για λειτουργικές ανάγκες σχολείων. Κατά την εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού και σύμφωνα με το Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα διαπιστώθηκε η εί-
σπραξη και τέταρτης κατανομής και ως εκ τούτου προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του
ΚΑ.

Κατά την διαδικασία της ανωτέρω αναμόρφωσης δεν μεταβλήθηκε το αποθεματικό
του Δήμου. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 191/2013

Θέμα 9ο: Διαγραφή τελών προστίμου Κ.Ο.Κ. 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο
οποίος  εισηγούμενος  το  9ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  για  τον
Παπούλια Δημήτριο  του Ιωάννη,  με  κωδικό οφειλέτη 13832,  εισηγούμαστε  να
γίνει διαγραφή ποσού  475,00€,  για πρόστιμο Κ.Ο.Κ, διότι το αρχικώς βεβαιωμένο
ποσό από το αρμόδιο όργανο του αστυνομικού τμήματος Κέας, αφορούσε παράβαση,
η  οποία  καταγράφηκε  στις  21/7/2012,  650,00€,  ποσό  το  οποίο  σύμφωνα  με  το
57381/30-10-2013 έγγραφο του Α.Τ Κέας, μειώθηκε σε 175,00€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρ-
θρο 174 του Ν. 3463/2006, το με Α.Π. 57381/30-10-2013 έγγραφο του Α.Τ Κέας,  και
την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  διαγραφή  τέλους  προστίμου  ΚΟΚ  ποσού  475,00€  για  τον Παπούλια
Δημήτριο του Ιωάννη, με κωδικό οφειλέτη 13832

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 192/2013
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Θέμα  10ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  &
ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (Σουβλατζίδικο)  του  Βρονταμίτη  Ιωάννη  στην
Κορησσία Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  10ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση
ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

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

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

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

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

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

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

19



20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 02ης Δεκεμβρίου 2013

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.

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. 6576/27-11-2013 αίτηση του Ιωάννη
Βρονταμίτη,  με  την  οποία  ζητείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  &
ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (Σουβλατζίδικο)  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. 6576/27-11-2013 αίτηση του Ιωάννη Βρονταμίτη, 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 της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Χορηγεί στον Ιωάννη Βρονταμίτη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(Σουβλατζίδικο)  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: 193/2013
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Θέμα 11ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  – οριστικής  παραλαβής  για  το
έργο «Εκσυγχρονισμός & επέκταση Δημοτικών Σφαγείων Κέας» 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

1. Την με αρ. πρωτ. 2006/519/22.01.2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Εκσυγ-
χρονισμός & επέκταση Δημοτικών Σφαγείων Κέας»

2. Το από 04.07.2013 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του εν
λόγω έργου

3. Την από 14.11.2011 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση

εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των
μελών της για το έργο ««Εκσυγχρονισμός & επέκταση Δημοτικών Σφαγείων Κέας»,
το κόστος του οποίου ανήλθε – με βάση τα στοιχεία της επιτροπής παραλαβής- σε
910.449,77€ συμπ/νου ΦΠΑ και αφού διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω παραληφθέν
έργο ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
1. Την με αρ. πρωτ. 2006/519/22.01.2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Αιγαίου για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Εκσυγ-
χρονισμός & επέκταση Δημοτικών Σφαγείων Κέας»

2. Το από 04.07.2013 πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του εν
λόγω έργου

3. Την από 14.11.2011 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση και
4. την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  –  οριστικής  παραλαβής  για  το  έργο
«Εκσυγχρονισμός & επέκταση Δημοτικών Σφαγείων Κέας»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 194/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 12ο: Απόφαση επί αιτημάτων πολιτών για επανεξέταση χρεώσεων τελών
ύδρευσης 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο
οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι
πολίτες με αιτήσεις τους ζητούν τον επανέλεγχο των χρεώσεών τους  και για τον λόγο
αυτό η οικονομική υπηρεσία, εισηγείται την λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις
αυτές.

Μόνος  Ιωάννης  του  Φραγκίσκου  κωδικός  οφειλέτη  10426,  ζητά  με  την  υπ’
αριθμ.256/22-1-2013  αίτησή  του,  την  επανεξέταση  των  χρεώσεων  των  κάτωθι
περιόδων,  διότι  οι  μετρήσεις  για το  υδρόμετρο με αριθμό 3453588 ακινήτου που
βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας αποτυπώνονταν τεκμαρτά από την αρμόδια υπηρεσία,
λόγω  παλαιότητας  του  υδρομέτρου,  με  αποτέλεσμα  να  μην  ανταποκρίνεται  στην
πραγματική κατανάλωση αυτού. Έτσι ζητείται για το διάστημα 10/2010-4/2011 βεβ.
Καταλόγου  6723 με αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012, να χρεωθεί για 2 κυβικά που
αντιστοιχούν σε 14,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (η αρχική κατανάλωση ήταν
19 κυβικά που αντιστοιχούν σε 33,47€), και για το διάστημα 5/2011-10/2011, βεβ.
Καταλόγου  6724 με αριθμό βεβαίωσης 34/4-12-2012, να χρεωθεί για 6 κυβικά που
αντιστοιχούν σε 19,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α(η αρχική κατανάλωση ήταν 13
κυβικά που αντιστοιχούν σε 33,47€).Επειδή δεν υπάρχει τεκμαρτή αποτύπωση του
λογαριασμού και η κατανάλωση είναι όπως έχει αναγραφεί στους καταλόγους του
υπαλλήλου που διενεργεί την μέτρηση, ως εκ τούτου θεωρείται ότι τα αναγραφόμενα
κυβικά έχουν καταναλωθεί.

Μόνος  Μιχάλης  του  Πέτρου  κωδικοί  οφειλέτη  10428/10427,  ζητά  με  την
υπ΄άριθμ.5359/26-9-2013 αίτησή του,  να  ελεγχθεί  η  επιπλέον χρέωση που αφορά
στην  κατανάλωση  34  κυβικών  που  αντιστοιχούν  σε  49,82€,  του  υδρομέτρου  με
αριθμό 931741, που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας, για το διάστημα 11/2011-5/2012,
βεβ. καταλόγου 695/21-2-2013 με αριθμό βεβαίωσης 5/21-2-2013, καθώς και για το
υδρόμετρο 931747, ακινήτου στην Ιουλίδα  Κέας, για το διάστημα 6/2012-11/2012
βεβ.  καταλόγου  4708/26-8-2013  με  αριθμό  βεβαίωσης  14/27-8-2013,  το  οποίο
κατέγραψε  36  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε  52,00€  (συμπεριλαμβανομένου  του
παγίου). Στην αίτησή του αναφέρει ότι οι καταναλώσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα γιατί τα ακίνητα παρέμειναν κλειστά κατά τα εν λόγω χρονικά
διαστήματα.  Προτείνεται  ότι  επειδή  δεν  υπάρχει  αποδεδειγμένη  βλάβη  των
υδρομετρητών, προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί.

Παούρης Ευστάθιος, κωδικός οφειλέτη 12909, ζητά με την 6455/20-11-2013 αίτησή
του την επανεξέταση των χρεώσεων των υδρομετρητών με αριθμούς 58819,58821 και
37316 ακινήτου  που  βρίσκεται  στην  Κορησσία  Κέας,  διότι  όπως  χαρακτηριστικά
αναφέρει,  ενώπιον του κ. Περδικάρη Λεωνίδα, υπεύθυνου υδραυλικού της αρμόδιας
υπηρεσίας  ύδρευσης,  διαπιστώθηκε  ότι  τα  υδρόμετρα  κατέγραφαν  ταχύρρυθμες
μετρήσεις,  οι  οποίες  δεν  ανταποκρίνονταν  στην  πραγματική  κατανάλωση.  Οι
βεβαιωμένες οφειλές, όπως εμφανίζονται στο αρχείο της οικονομικής υπηρεσίας του
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Δήμου, είναι 4.246,40€ πλέον προσαυξήσεων και αφορούν κατανάλωση που ξεκινά
από  το  διάστημα  1/4/2009-30/9/2009  έως  και  6/2012-11/2012  και  για  τα  τρία
υδρόμετρα. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης δεν έχει προβεί στον έλεγχο των
υδρομέτρων με την διαδικασία της παράλληλης μέτρησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν
οι μετρητές είναι ελαττωματικοί, έχοντας ως αποτέλεσμα την λανθασμένη καταγραφή
των κυβικών, καθώς δεν έχει ζητηθεί με αίτησή του, να γίνει παράλληλη μέτρηση. Ως
εκ τούτου απορρίπτεται η αίτησή του και θεωρείται ότι  έχουν καταναλωθεί τα εν
λόγω κυβικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
αιτήσεις των πολιτών, τις εκθέσεις  της αρμόδιας υπηρεσίας και  την εισήγηση του
Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Απορρίπτει τα αιτήματα των κάτωθι πολιτών και για τους λόγους που αναφέρονται
για επανεξέταση χρεώσεων τελών ύδρευσης: 

Μόνος Ιωάννης του Φραγκίσκου κωδικός οφειλέτη 10426:  Επειδή δεν υπάρχει
τεκμαρτή αποτύπωση του λογαριασμού και η κατανάλωση είναι όπως έχει αναγραφεί
στους  καταλόγους  του  υπαλλήλου  που  διενεργεί  την  μέτρηση,  ως  εκ  τούτου
θεωρείται ότι τα αναγραφόμενα κυβικά έχουν καταναλωθεί.
Μόνος Μιχάλης του Πέτρου κωδικοί οφειλέτη 10428/10427:  επειδή δεν υπάρχει
αποδεδειγμένη βλάβη των υδρομετρητών
Παούρης  Ευστάθιος,  κωδικός  οφειλέτη  12909:  Αναβάλλει  τη  συζήτηση  της  εν
λόγω ένστασης, μετά από αίτηση του οφειλέτη, προκειμένου να προσκομίσει σχετικά
στοιχεία.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 195/2013
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Θέμα 13ο: Εξέταση αιτήματος πολίτη για διόρθωση τελών ύδρευσης 
Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο
οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι μετά από
έλεγχο  που  διενήργησε  η  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  θεωρείται  σκόπιμη  η
διόρθωση τελών ύδρευσης για τους κάτωθι πολίτες:

Μυκονιάτης Ελευθέριος, κωδικός οφειλέτη 11014, κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης, περιόδου 6/2012 έως 11/2012 βεβ.καταλόγου 4708/26-8-2013, με
αριθμό  βεβαίωσης  14/27-8-2013,  το  υπ'αριθμ.  29442  υδρόμετρο  ακινήτου  που
βρίσκεται στον Οτζιά Κέας, κατέγραψε  263 κυβικά που αντιστοιχούν σε 580,30€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η τιμολόγηση όμως έγινε για επαγγελματική χρήση,
η  οποία  υπολογίζεται  στα  2,00€/κυβικό,  ενώ  καθώς  βεβαίωσε  ο  υπεύθυνος
υδραυλικός το ακίνητο είναι οικία και όχι επαγγελματική στέγη, η οποία υπολογίζεται
με κλιμακωτή χρέωση. Συνεπώς προτείνεται να διαγραφεί το ποσό των 580,30€, και
να  επαναβεβαιωθεί  με  την  σωστή  τιμολόγηση  της  οικιακής  χρήσης,  η  οποία
υπολογίζεται στα 872,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τούντας Στυλιανός, κωδικός οφειλέτη 11093, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης , περιόδου 6/2012 έως 11/2012 βεβ.καταλόγου 4708/26-8-2013, με αριθμό
βεβαίωσης 14/27-8-2013, το υπ'αριθμ.  931275 υδρόμετρο ακινήτου που βρίσκεται
στον  Οτζιά  Κέας,  κατέγραψε   175  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε  388,46€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η τιμολόγηση όμως έγινε για επαγγελματική χρήση,
η  οποία  υπολογίζεται  στα  2,00€/κυβικό,  ενώ  καθώς  βεβαίωσε  ο  υπεύθυνος
υδραυλικός το ακίνητο είναι οικία και όχι επαγγελματική στέγη, η οποία υπολογίζεται
με κλιμακωτή χρέωση. Συνεπώς προτείνεται να διαγραφεί το ποσό των 388,46€, και
να  επαναβεβαιωθεί  με  την  σωστή  τιμολόγηση  της  οικιακής  χρήσης,  η  οποία
υπολογίζεται στα 241,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
αιτήσεις των πολιτών, τις εκθέσεις  της αρμόδιας υπηρεσίας και  την εισήγηση του
Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Για τον Μυκονιάτη Ελευθέριο, κωδικός οφειλέτη 11014 διαγράφει  το ποσό
των  580,30€,  και  επαναβεβαιώνει  με  την  σωστή  τιμολόγηση  της  οικιακής
χρήσης, η οποία υπολογίζεται στα 872,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Για τον Τούντα Στυλιανό, κωδικός οφειλέτη 11093 διαγράφει  το ποσό των
388,46€, και επαναβεβαιώνει με την σωστή τιμολόγηση της οικιακής χρήσης,
η οποία υπολογίζεται στα 241,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 196/2013
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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


