
3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  7η  Φεβρουαρίου 2014

Σήμερα,  την  7η  Φεβρουαρίου  2014,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  20:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του
Ιστορικού  Δημαρχείου  στην  Ιουλίδα,  ύστερα  από  την  466/03.02.2014  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 11μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

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

                                                                               (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση  παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ απουσιάζουν
η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία και η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/02/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  466/03.02.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο
12 παρ.14 του ν.4071/2012), έτους 2014 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος
Δεμένεγας]. 

2. Έγκριση  υπερωριακής  αποζημίωσης  μονίμων  υπαλλήλων  καθαριότητας
ύδρευσης  και  τεχνικών  έργων  του  Δήμου  Κέας  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]. 

3. Αίτημα  για  την  έγκριση  σύναψης  εργολαβιών  καθαριότητας  από  το  Δήμο
Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

4. 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].

5. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεσης  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  της
πανήγυρης  του  πολιούχου  της  Κέας,  Αγίου  Χαράλαμπου  [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]. 

6. Εξέταση επί ένστασης οφειλέτη για τέλη ύδρευσης [εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

7. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΤΩΝ  του  Παούρη  Δημητρίου  στην  Ιουλίδα  Κέας
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]. 

8. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2014
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]. 

9. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2014
για  την  κάλυψη  δαπανών  θέρμανσης  των  σχολικών  μονάδων  των  ΟΤΑ
[εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

10. Ανανέωση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης  Ο.Τ.Α.
μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. για το έτος 2014 [εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Πέτρος Πασπάτης].

11. Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής στην εφημερίδα «Κοινή Γνώμη» για το
έτος 2014 [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

12. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεσης  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  της
Μουσικής  Συνάντηση  Λαϊκών  Πνευστών.  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

13. Απόφαση χορήγησης Αιγίδας του Δήμου Κέας για την πραγματοποίηση του
Διεθνούς  εργαστηριακού  σεμιναρίου  φωτισμού  (Workshop)
προσανατολισμένο θεματικά στη διαμόρφωση νυκτερινού τοπίου από τις 21
έως  τις  24  Οκτωβρίου  2014.  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

14. Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Κέας  στο  Α/θμιο  &  Β/θμιο  Συμβούλιο
επιθεωρήσεως  θεάτρων,  κινηματογράφων,  που  προβλέπονται  από  τις
διατάξεις των Α.Ν. 445 και 446/1937 [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

15. Έγκριση  του  νέου  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  Δήμου  Κέας
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
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16. 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]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ στον
Πορίχη-Λεβίδη Δημήτριο στην Κορησσία Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος,
κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

2. Εκδίκαση  ένστασης  του  μελετητικού  γραφείου  Σ.  &  Κ.  Φωτόπουλος  και
Συνεργάτες Ε.Ε. κατά της απόρριψης συγκριτικού πίνακα και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
για  τη  μελέτη  έργου  «Βελτίωση  και  επέκταση δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας
Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

3



3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

Θέμα  1ο:  Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012), έτους 2014 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
όπως  γνωρίζετε,  λόγω  της  δυσμενούς  δημοσιονομικής  κατάστασης  στην  οποία
βρίσκεται  η  χώρα,  και  στο  πλαίσιο  της  περιστολής  των  κρατικών  δαπανών,  έχει
περιοριστεί  δραστικά  η  δυνατότητα  των  φορέων  του  δημοσίου,  ΟΤΑ και  λοιπών
ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.
Οι  φορείς  μπορούν  επίσης  να  προβαίνουν  στην πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη
εποχικών,  παροδικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών,  για  την  πραγματοποίηση
συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την  κάλυψη  αμιγώς  εποχικών  αναγκών,
σύμφωνα  με  την  παρ.8  του  άρθρου  9  του  ν.3812/2009,  είναι  απαραίτητο  να
αποστέλλουν  αιτήματα  παροχής  γνωμοδότησης  για  πλήρωση  θέσεων  εποχικών
αναγκών στις  υπηρεσίες των ΑΔ, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο
ΥΠΕΣ,   προκειμένου  να  εκδοθεί  η  προβλεπόμενη  απόφαση  των  Υπουργών
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  Εσωτερικών,
ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ. 
Από τις  διατάξεις  του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει  (εδαφ.2 της
υποπαραγράφου  Ζ5  της  παραγράφου  Ζ  του  άρθρου  πρώτου  του  ν.4093/2012),
προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  για  τη  σύναψη  συμβάσεων  έργου  στους  φορείς
αρμοδιότητάς σας θα είναι μειωμένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση με το 2013.
Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται  το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα,  το
προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  οι  συμβασιούχοι  έργου  που
αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που
απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά
το  σκέλος  που  δεν  επιβαρύνεται  ο  Κρατικός  Προϋπολογισμός  ή  οι  Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι.
Οι  περιπτώσεις  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  ή
σύναψης συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους
φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  Εσωτερικών  και
Οικονομικών, είναι οι εξής:
1. Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)
2. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη
μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)
3. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
4. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη
συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  από  τους  ΟΤΑ  α  και  β  βαθμού  στο  πλαίσιο
προγραμμάτων.
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Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί
είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις,  εταιρείες  κ.λπ.  των ΟΤΑ α'  και  β'  βαθμού,  των
οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως
ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012). 
Έτσι,  για  την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από
την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει,  είτε  υπό τη μορφή έκδοσης Κοινής
Απόφασης  των  Υπουργών  Οικονομικών,  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  Εσωτερικών,  οι  ανωτέρω  φορείς  πρέπει  να
αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση. 
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. οικ.
3259/30.01.2014   οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  μας  συνέταξαν  τους  σχετικούς  πίνακες,
λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, προκειμένου να
υποβληθούν  τα  αιτήματα  για  τον  προγραμματισμό  του  έτους  2014,  στην  οικεία
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου  χρόνου  υπηρεσιών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  (άρθρο  12  παρ.14  του
ν.4071/2012), έτους 2014.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:
1. άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012
2. την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010
3. τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 
4. την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
5. τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 
6. τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012
7. Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και

236/94 όπως ισχύουν)
8. τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
9. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 674/1999) 
10. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμο Κέας    έτους

2014  (βεβαίωση αριθ. 464/03-02-2014 της οικονομικής υπηρεσίας)  
11. τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών 

Α. Να εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2014, καθώς και
τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού έτους 2014  που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα  της  παρούσας,  για  την    πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι    ( 6 ) ατόμων,
για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του δήμου μας, για
τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
α. Καθαριότητα
- Τέσσερις (04) εργάτες  ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης  οχτώ(8)  μηνών.  Η
πρόσληψη των εν λόγω εργαζομένων κρίνεται  αναγκαία για την ικανοποίηση των
αναγκών,  ιδιαίτερα  κατά  τους  θερινούς  μήνες  του  έτους,  κατά  τους  οποίους  ο
πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται.
Αυτό έχει  ως  αποτέλεσμα,  ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα καθαριότητας  και
δυστυχώς, τα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία καθαριότητας  δεν επαρκούν στο
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ελάχιστο,  καθώς  κατά  τους  θερινούς  μήνες  εκτός  όλων  των  άλλων  απαιτείται  ο
καθημερινός καθαρισμός των Δημοτικών χώρων και παραλιών που κατακλύζονται
από τουρίστες.
-  Έναν  (1)   οδηγό  ΔΕ  για  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης  οκτώ  (8)  μηνών.  Η
πρόσληψη του εν  λόγω εργαζομένου κρίνεται  αναγκαία για  την ικανοποίηση των
αναγκών,  ιδιαίτερα  κατά  τους  θερινούς  μήνες  του  έτους,  κατά  τους  οποίους  ο
πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα καθαριότητας και,
δυστυχώς, τα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία καθαριότητας  δεν επαρκούν στο
ελάχιστο,  καθώς  κατά  τους  θερινούς  μήνες  εκτός  όλων  των  άλλων  απαιτείται  ο
καθημερινός καθαρισμός των Δημοτικών χώρων και παραλιών που κατακλύζονται
από τουρίστες.

β. Ύδρευση- Αποχέτευση 
-  Έναν  (1)   εργάτη  ΥΕ για  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης  οκτώ  (8)  μηνών.  Η
πρόσληψη του εν  λόγω εργαζομένου κρίνεται  αναγκαία για  την ικανοποίηση των
αναγκών,  ιδιαίτερα  κατά  τους  θερινούς  μήνες  του  έτους,  κατά  τους  οποίους  ο
πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα ύδρευσης  , δυστυχώς
τα  άτομα  που  στελεχώνουν  την  υπηρεσία  ύδρευσης  δεν  επαρκούν  στο  ελάχιστο,
καθώς κατά τους θερινούς μήνες εκτός όλων των άλλων παρουσιάζονται  βλάβες στο
δίκτυο, λόγω της υπερφόρτωσης αυτού.

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού
έτους 2014 του σκέλους των εξόδων του Δήμου. 
Κ.Α. 20.6041
Κ.Α. 25.6041

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
1. άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012
2. την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010
3. τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 
4. την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
5. τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 
6. τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012
7. Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και

236/94 όπως ισχύουν)
8. τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
9. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 674/1999) 
10. τις  εξασφαλισμένες  πιστώσεις  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμο  Κέας  έτους

2014  (βεβαίωση αριθ. 464/03-02-2014 της οικονομικής υπηρεσίας)  
11. τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2014, καθώς και  τους
σχετικούς  πίνακες  προγραμματισμού  έτους  2014  που  αποτελούν  αναπόσπαστο
τμήμα  της  παρούσας, για  την    πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι    ( 6 ) ατόμων,
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για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του δήμου μας, για
τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

α. Καθαριότητα
- Τέσσερις (04) εργάτες  ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης  οχτώ(8)  μηνών.  Η
πρόσληψη των εν λόγω εργαζομένων κρίνεται  αναγκαία για την ικανοποίηση των
αναγκών,  ιδιαίτερα  κατά  τους  θερινούς  μήνες  του  έτους,  κατά  τους  οποίους  ο
πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται.
Αυτό έχει  ως  αποτέλεσμα,  ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα καθαριότητας  και
δυστυχώς, τα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία καθαριότητας  δεν επαρκούν στο
ελάχιστο,  καθώς  κατά  τους  θερινούς  μήνες  εκτός  όλων  των  άλλων  απαιτείται  ο
καθημερινός καθαρισμός των Δημοτικών χώρων και παραλιών που κατακλύζονται
από τουρίστες.
-  Έναν  (1)   οδηγό  ΔΕ για  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης  οκτώ  (8)  μηνών.  Η
πρόσληψη του εν  λόγω εργαζομένου κρίνεται  αναγκαία για  την ικανοποίηση των
αναγκών,  ιδιαίτερα  κατά  τους  θερινούς  μήνες  του  έτους,  κατά  τους  οποίους  ο
πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα καθαριότητας και,
δυστυχώς, τα άτομα που στελεχώνουν την υπηρεσία καθαριότητας  δεν επαρκούν στο
ελάχιστο,  καθώς  κατά  τους  θερινούς  μήνες  εκτός  όλων  των  άλλων  απαιτείται  ο
καθημερινός καθαρισμός των Δημοτικών χώρων και παραλιών που κατακλύζονται
από τουρίστες.

β. Ύδρευση- Αποχέτευση 
-  Έναν  (1)   εργάτη  ΥΕ για  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης  οκτώ (8)  μηνών.  Η
πρόσληψη του εν  λόγω εργαζομένου κρίνεται  αναγκαία για  την ικανοποίηση των
αναγκών,  ιδιαίτερα  κατά  τους  θερινούς  μήνες  του  έτους,  κατά  τους  οποίους  ο
πληθυσμός των κατοίκων και οικιστών της Κέας τριπλασιάζεται.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο τομέα ύδρευσης  , δυστυχώς
τα  άτομα  που  στελεχώνουν  την  υπηρεσία  ύδρευσης  δεν  επαρκούν  στο  ελάχιστο,
καθώς κατά τους θερινούς μήνες εκτός όλων των άλλων παρουσιάζονται  βλάβες στο
δίκτυο, λόγω της υπερφόρτωσης αυτού.
Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού
έτους 2014 του σκέλους των εξόδων του Δήμου. 
Κ.Α. 20.6041
Κ.Α. 25.6041
Γ. Η  παρούσα  να  κοινοποιηθεί  στην  αποκεντρωμένη  διοίκηση  προκειμένου  να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2014
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Θέμα  2ο:  Έγκριση  υπερωριακής  αποζημίωσης  μονίμων  υπαλλήλων
καθαριότητας ύδρευσης και τεχνικών έργων του Δήμου Κέας 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι  με  βάση  τα  στοιχεία  που  ορίζει  η  παρ.  1  του  άρθρου  16  του
Ν.3205/2003  (άρθρο  12  παρ.10  Ν2503/97,  Εγκ.  Υπ.  Οικονομικών
2022941/0022/1998) και  η παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.  4024/2011 (μείωση των
ορίων  υπερωριακής  απασχόλησης  ανά  υπάλληλο  σε  είκοσι   (20)  ώρες  μηνιαίως
έναντι  εξήντα  (60)  όπως  ισχύει)  και  λόγω  του  ιδιαίτερα  αυξημένου  όγκου  των
απορριμμάτων  και  των  χιλιομετρικών  αποστάσεων  των  διαδρομών  αποκομιδής
απορριμμάτων,  έχοντας  ένα  οδηγό  και  ένα  εργάτη  για  την  αποκομιδή  των
απορριμμάτων  και  της  ανακύκλωσης  που  ο  Δήμος  διενεργεί,  είναι  απαραίτητη  η
υπερωριακή  απασχόληση  των  εργατών  που  απασχολούνται  σ’  αυτό  το  τομέα,
προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση αυτού του έργου.

Επίσης, λόγω των αυξημένων αναγκών για συνεχή επιτήρηση και επίβλεψη
των  δικτύων  ύδρευσης,  καθώς  και  της  αυξημένης  ανάγκης  για  την  κάλυψη  των
έκτακτων  ζημιών,  που  εμφανίζονται  λόγω  της  μεγάλης  κατανάλωσης  και
παρατεταμένης  λειτουργίας  των  δικτύων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  είναι
απαραίτητη  η  υπερωριακή  απασχόληση  των  εργατών  που  απασχολούνται  με  το
αντικείμενο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξασφαλισμένες πιστώσεις
στον προϋπολογισμό του Δήμο Κέας έτους 2014  (βεβαίωση αριθ. 583/05-02-2014
της οικονομικής υπηρεσίας), καλείται να εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση κατά
το έτος  2014 των  κάτωθι  μόνιμων υπαλλήλων ύδρευσης και  καθαριότητας  κατά
περίπτωση όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία ως παρατίθεται παρακάτω:

Για την υπηρεσία καθαριότητας: 
1. Κορασίδης  Νικόλαος,  οδηγός  απορριμματοφόρου,  με  20  ώρες  μηνιαίως

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές .
2. Μορφωνιός  Λεονάρδος,  εργάτης  καθαριότητας  με  20  ώρες  μηνιαίως

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές.
  

Για την υπηρεσία ύδρευσης:  
1) Περδικάρη  Λεωνίδα  με  20  ώρες  μηνιαίως  απογευματινής  υπερωριακής

απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές 
2) καθώς και στον οδηγό Μηχανημάτων έργων κ Πορίχη Ιωάννη του Ελευθερίου

με 20 ώρες μηνιαίως απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες
κατά τις Κυριακές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την παρ. 1
του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (άρθρο 12 παρ.10 Ν2503/97, Εγκ. Υπ. Οικονομικών
2022941/0022/1998), την  παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αρίθμ.
αριθ.  583/05-02-2014  βεβαίωση  της  οικονομικής  υπηρεσίας  περί  ύπαρξη
εξασφαλισμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους  του Δήμου Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει  την  υπερωριακή  απασχόληση  κατά  το  έτος  2013  των  κάτωθι  μόνιμων
υπαλλήλων ύδρευσης και καθαριότητας κατά περίπτωση, όπου κρίνεται απαραίτητο
από την υπηρεσία ως παρατίθεται παρακάτω:
Για την υπηρεσία καθαριότητας: 

1. Κορασίδης  Νικόλαος,  οδηγός   απορριμματοφόρου,  με  20  ώρες  μηνιαίως
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές .

2. Μορφωνιός  Λεονάρδος,  εργάτης  καθαριότητας  με  20  ώρες  μηνιαίως
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές.

  
Για την υπηρεσία ύδρευσης:  

1. Περδικάρη  Λεωνίδα  με  20  ώρες  μηνιαίως  απογευματινής  υπερωριακής
απασχόλησης και 16 ώρες κατά τις Κυριακές 

2. καθώς και στον οδηγό Μηχανημάτων έργων κ Πορίχη Ιωάννη του Ελευθερίου
με 20 ώρες μηνιαίως απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και 16 ώρες
κατά τις Κυριακές .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23/2014
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Θέμα 3ο:  Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβιών καθαριότητας  από το
Δήμο Κέας 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με
βάση το άρθρο 61 του Ν 3979, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή η
οποία  λαμβάνεται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών  του,  τεκμηριώνει  την
ανάγκη  για  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  για  την  παροχή  υπηρεσιών  συλλογής
μεταφοράς στερεών αποβλήτων καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων
χώρων. 

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, να συνάψουμε εργολαβικές συμβάσεις για τις παρακάτω
εργασίες :

1. Για  μεταφορά  της  αποκομιδής  των  απορριμμάτων  από  τον  οικισμό  της
πρωτεύουσας  του  Δήμου  την  Ιουλίδα,  να  αναθέσουμε  σε  εργολάβο  με  το
κατάλληλο όχημα  την καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων,
εντός του παραδοσιακού οικισμού. 

2. Για τον καθαρισμό όλων των Δημοτικών κτιρίων που είναι το Δημαρχείο, το
πνευματικό  κέντρο,  το  κέντρο  περιβάλλοντος,  τα  κτίρια  των  δύο  τοπικών
Συμβουλίων, η βιβλιοθήκη και το Μουσικό Σχολείο.

3. Ο  Δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό ταμείο Σύρου
για  την  καθαριότητα,  την  επίβλεψη  των  εγκαταστάσεων  της  χερσαίας
λιμενικής ζώνης Κορησσίας- Βουρκαρίου.

4. Για τους οικισμούς Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκάρι πρέπει να αναθέσουμε
σε εργολάβο τις εργασίες, κλάδεμα δέντρων, καθάρισμα χόρτων, καθαρισμό
και ασβέστωμα των παραδοσιακών πλακόστρωτων.  

5. Για  τον  καθαρισμό  και  το  ασβέστωμα  των  τριών  νεκροταφείων,  Ιουλίδας,
Κορησσίας και Βουρκαρίου.

6. Για τον καθαρισμό των Δημοτικών σφαγείων.

Οι εργασίες αυτές κάθε χρόνο εκτελούνται από εργολάβους, λόγω αδυναμίας από
έλλειψη του απαραίτητου προσωπικό του Δήμου. 

Το μόνιμο  προσωπικό του Δήμου είναι ένας οδηγός και δύο εργάτες, ο ένας
εργάτης απασχολείται στην τομέα της ύδρευσης.

Το  έκτακτο  προσωπικό  με  σύμβαση  οκτώ  μηνών  είναι  ένας  οδηγός,  ένας
εργάτης ύδρευσης, και τέσσερις εργάτες καθαριότητας.

Το  έκτακτο  αυτό  προσωπικό  δεν  έχει  ακόμη  εγκριθεί  από  το  αρμόδιο
Υπουργείο.

Το  μέγεθος  του  νησιού,  οι  διάσπαρτοι  οικισμοί  και  η  ανακύκλωση  των
απορριμμάτων που ο Δήμος έχει  οργανώσει  και  λειτουργεί,  δεν είναι  δυνατόν να
υλοποιηθούν με το υπάρχον προσωπικό, οι  ανάγκες για την καθαριότητα από τον
Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο μας υποχρεώνουν να λειτουργούμε τα συνεργεία επτά
ημέρες  την  εβδομάδα,  για  τα  δύο  απορριμματοφόρα  και  το  όχημα  για  την
ανακύκλωση.

Για το λόγο αυτό ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάγκη
εκτέλεσης των εργολαβιών καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων, κοινόχρηστων  χώρων
συλλογής και μεταφοράς αποκομιδής απορριμμάτων από τον παραδοσιακό οικισμό
Ιουλίδας  βάσει  των  εγκεκριμένων  μελετών  και  των  προβλεπόμενων  από  την
Νομοθεσία διαδικασιών για την ανάδειξη μειοδότη βάση προσφερόμενης τιμής, για
κάθε περίπτωση, η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα χρόνο:
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ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.

2014
«Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων

από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας»
40.000,00

2014
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου

Κέας»
43.000,00

2014
Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης

Κορησσίας-Βουρκαρίου
17.000,00

2014 «Καθαρισμός Οικισμών Δήμου Κέας» 13.000,00

2014 «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας» 11.500,00

2014 «Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου Κέας» 9.000,00

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  εισήγηση  του  Δημάρχου,  αναγνωρίζοντας  τις  ανάγκες  για
σύναψη εργολαβιών στον τομέα της καθαριότητας και ζητάει από τον Γ. Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση για την σύναψη από τον Δήμο των εξής
εργολαβιών διάρκειας ενός χρόνου:

ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.

2014
«Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων

από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας»
40.000,00

2014
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου

Κέας»
43.000,00

2014
Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης

Κορησσίας-Βουρκαρίου
17.000,00

2014 «Καθαρισμός Οικισμών Δήμου Κέας» 13.000,00

2014 «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας» 11.500,00

2014 «Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου Κέας» 9.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 24/2014
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3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

Θέμα 4ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για
τις ανάγκες του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 4ο 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 (ΑΔΑ απόφασης έγκρισης
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: ΒΙΨΡΟΡ1Ι-ΨΟ5):

• 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€
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3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

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€

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
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3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

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

Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο  να εγκρίνει  εκ  νέου τη διενέργεια  της  εν  λόγω
προμήθειας,  καθώς με την υπ’ αριθμ.  ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΟΡ1Ι-1ΓΚ απόφασή της,  η Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου,  απέρριψε  την  υπ’  αριθμ.  190/2013  σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω μη εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Δήμου Κέας και  των νομικών του προσώπων κατά το χρόνο λήψης της ανωτέρω
απόφασης. 

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 ,  την εγκύκλιο  3 του Υπουργείου Εσωτερικών,  την  υπ’  αριθμ.  ΑΔΑ:
ΒΙ6ΤΟΡ1Ι-1ΓΚ απόφασή της, η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει εκ νέου 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€
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3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

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

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: 25/2014
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3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

Θέμα 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της
πανήγυρης του πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο,
κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου του νησιού, Αγ.
Χαράλαμπου.  εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  έγκριση  δαπάνης  και
διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους έως 2.500,00€ για δαπάνες διαμονής και εστίασης
των επίσημων προσώπων και προσκεκλημένων του Δήμου.

Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση,  οι  προαναφερθείσες  δαπάνες  θα
καλυφθούν  από  τους  Κ.Α.00.6443 με  τίτλο  «Δαπάνες  δεξιώσεων  και  εθνικών  ή
τοπικών  εορτών»  έως  του  ποσού  των  1.500,00€  και  Κ.Α.00.6433  «Τιμητικές
διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και
αντιπροσωπειών»  έως  του  ποσού των  1.000,00€,  του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους
2014, όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 5.000,00€ και 4.000,00€ αντίστοιχα,
για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις
του Ν.3852/2010, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς
του προϋπολογισμού του Δήμου και αφορούν την πληρωμή τέτοιου είδους δαπανών,
μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προτείνεται  με  απόφασή  του  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  συνολικά  τη
δαπάνη και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 2.500,00€ της ανωτέρω εκδήλωσης
που γίνεται  παρουσία επίσημων προσώπων. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει,  στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  του  πολιούχου  του  νησιού  Αγ.
Χαραλάμπους,  δαπάνες  διαμονής  και  εστίασης  των  επίσημων  προσώπων  και
προσκεκλημένων του Δήμου, έως του ποσού των 2.500,00€.

Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τους Κ.Α.00.6443, έως του ποσού των
1.500,00€ και Κ.Α.00.6433 έως του ποσού των 1000,00€, του προϋπολογισμού οικ.
έτους  2014,  όπου  έχει  εγγραφεί  εξειδικευμένη  πίστωση  5.000,00€  και  4.000,00€
αντίστοιχα, για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 26/2014
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Θέμα 6ο: Εξέταση επί ένστασης οφειλέτη για τέλη ύδρευσης 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο,
κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2013,
εξετάστηκε το αίτημα του οφειλέτη Βρεττού Σταματίου (κωδικός οφειλέτη 11157),
για  υπέρογκη  καταγραφή  κυβικών,  του  υδρομετρητή  του  με  αριθμό  010930  που
βρίσκεται  στον  Μυλοπόταμο  Κέας  για  το  χρονικό  διάστημα  6/2012-11/2012.  Το
υδρόμετρο  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 ήταν 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  προτάθηκε να χρεωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό
ύδρευσης,με  τον  μέσο  όρο  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων  χωρίς  να
υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη. Το εν λόγω υδρόμετρο που συνδέθηκε με
την παροχή ιδιοκτησίας κ. Βρεττού Σταματίου, αντικατέστησε τον μετρητή με αριθμό
870181 στις 20/1/2012 διότι σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του υδραυλικού ήταν
χαλασμένο,  και  η  κατανάλωση  υπολογιζόταν  τεκμαρτά  με  50  κυβικά.  Όμως
διαπιστώθηκε, ότι και το υδρόμετρο με αριθμό 010930 είχε ελαττωματική λειτουργία
από την αρχή της εγκατάστασής του, με αποτέλεσμα κατά το διάστημα 11ος/2011-
5ος/2012 να καταγράψει 501 κυβικά  που αντιστοιχούν σε 2.947,78€. 
Με την απόφαση 178/2013 του,  το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ο κ.  Βρεττός
Σταμάτιος να χρεωθεί με 50 κυβικά τεκμαρτά, χωρίς να διευκρινίζεται στη διατύπωσή
της ότι η χρέωση αυτή αφορά και στις δύο περιόδους (11/2011-5/2012 και 6/2012-
11/2012), όπως ακούγεται στο απομαγνητοφωνημένο αρχείο της συνεδρίασης. 

Καθώς ο κ. Βρεττός Σταμάτιος έχει χρεωθεί ήδη τεκμαρτά για την περίοδο 6/2012 –
11/2012, ζητείται από το Συμβούλιο η επαναβεβαίωσή του για τεκμαρτή χρέωση του
εν λόγω οφειλέτη με 50 κυβικά και για την περίοδο 11/2011 – 5/2012.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
ανωτέρω αίτηση του οφειλέτη, τον σχετικό έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας του
Δήμου,  την  απόφασή  του  με  αύξοντα  αριθμό  178/2013  και  την  εισήγηση  του
Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Δεμένεγας ψηφίζει ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει την  χρέωση του οφειλέτη Βρεττού Σταματίου (κωδικός οφειλέτη 11157) για
τέλη ύδρευσης και για την περίοδο 11/2011 – 5/2012 τεκμαρτά με 50 κυβικά. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 27/2014
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Θέμα  7ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ του Παούρη Δημητρίου στην Ιουλίδα
Κέας 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο,
κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  7ο 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.2.1/31600/20.11.2013  (ΦΕΚ  3106/09-12-2013  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
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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.2.1/31600/20.11.2013  (ΦΕΚ  3106/09-12-2013  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. 442/31-1-2014 αίτηση του Δημητρίου
Παούρη,  με  την  οποία  ζητείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ &  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ &  ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΤΩΝ  στην  Ιουλίδα  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 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 
• 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. 442/31-1-2014 αίτηση του Δημητρίου Παούρη, 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

Χορηγεί  στον  Δημήτριο  Παούρη προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  &  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  &  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ στη θέση Ιουλίδα Κέας.
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 Η  παρούσα  απόφαση  δεν  συνιστά  άδεια  και  δεν  επιτρέπει  την  έναρξη
λειτουργίας  του  καταστήματος.  Ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να  υποβάλλει  όλα  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από
τη  χορήγηση  της  προέγκρισης,  με  δυνατότητα  παράτασης  για  δύο  ακόμη  μήνες
κατόπιν αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 28/2014

Σημείωση γραμματείας: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παούρης Δημήτριος αποχωρεί 
και δεν συμμετέχει στην ψήφιση του εν λόγω θέματος λόγω προσωπικής εμπλοκής.
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Θέμα 8ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο,
κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  8ο 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. 19421/20.1.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  ότι,  σε  εκτέλεση  της  με  αρ.
πρωτ.:  1677/17-1-2014  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΒΙΨ6Ν-ΙΟ0),  κατανέμεται  στο  Δήμο  μας  το  ποσό  των  5.365,94€,
αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των
σχολικών  μονάδων  Α’  θμιας  και  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης  χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2014 

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:
• αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση,
• 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 2014 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

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» 

3. Την  με  Α.Π.  1677/17-1-2014 απόφαση του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΒΙΨ6Ν-ΙΟ0)  για  την  κατανομή  ποσού  5.365,94€  στο  Δήμο  Κέας  για  την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του, κατά το έτος 2014 και

4. Το υπ’  αριθμ.  19421/20.1.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 1678/14
χρηματικής  εντολής  του  ΥΠΕΣ,  κατανέμεται  στο  Δήμο  μας  το  ποσό  των
5.365,94€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
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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 2014 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: 29/2014
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Θέμα 9ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
2014 για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων των ΟΤΑ 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 9ο 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.  18951/17.1.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.:
1322/16-1-2014 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ν-Ψ1Θ),
κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 1.697,72€, αποκλειστικά και μόνο για
την κάλυψη δαπανών θέρμανσης  των σχολικών μονάδων Α’ θμιας  και  Β’
θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2014 

Στο  προαναφερθέν  ποσό  γίνεται  παρακράτηση  0,15%  για  το  Ταμείο
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  (Τ.Π.Δ.),  δηλαδή  ποσό  ύψους  2,55€.  Επομένως  το
καθαρό ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 1.695,17€.

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  1.697,72€,  (μειωμένου  κατά  0,15%  για
δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 2,55€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο
δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2014 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 1.000,00 €
Δαπάνες θέρμανσης 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 695,17€
Δαπάνες θέρμανσης 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 1.695,17€
Δαπάνες θέρμανσης 
σχολείων

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

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

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

7. Την με Α.Π. 1322/16-1-2014 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
ΒΙΨ4Ν-Ψ1Θ) για την κατανομή ποσού 1.697,72€ στο Δήμο Κέας για  την
κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του, κατά το έτος 2014 και

8. Το υπ’  αριθμ.  18951/17.1.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.:
1322/16-1-2014 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ, κατανέμεται στο Δήμο μας
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το  ποσό  των  1.697,72€  (μειωμένου  κατά  0,15%  για  δικαιώματα  Τ.Π.Δ.,
δηλαδή ποσού 2,55€), αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των δαπανών
θέρμανσης  των  σχολικών  μονάδων  Α’θμιας  και  Β’  θμιας  Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2014 

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

πίστωση του ποσού των 1.697,72€ (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα
Τ.Π.Δ.,  δηλαδή  ποσού  2,55€)  σε  βάρος  της  εγγεγραμμένης  στο  δημοτικό
προϋπολογισμό του έτους 2014 με Κ.Α. 00.6711.0001

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 1.000,00 €
Δαπάνες θέρμανσης 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 695,17€
Δαπάνες θέρμανσης 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 1.695,17€
Δαπάνες θέρμανσης 
σχολείων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 30/2014
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Θέμα  10ο:  Ανανέωση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης
Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. για το έτος 2014 

Ο  Αντιπρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.  Στέφανος  Βρεττός,
εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  προτείνεται  στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  η  έγκριση  ανανέωσης  της  σύμβασης  στη  διαδικτυακή  βάση
δεδομένων  που  παρέχει  η  εταιρεία  «ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε.»,  για  το  έτος  2014,
προκειμένου να συμβάλλει  στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και  στην
έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες: 
α/α Παρεχόμενες υπηρεσίες Ποσό ετήσιας  πρόσβασης

1 Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες  της ιστοσελίδας και
πρόσβαση στο σύνολο της νομοθεσίας.   

860 €
(συν ΦΠΑ 23%)

2 Ενημέρωση  για  όλα  τα  νέα  νομοθετήματα,  τις  αλλαγές  στην  τράπεζα
Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και
αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και άμεση ενημέρωση μέσω e-mail.

3 Πλήρης  πρόσβαση  στην  Τράπεζα  Νομικών  Πληροφοριών  ΝΟΜΟΣ  της
INTRACOM, για 100 ώρες ετησίως

4 Δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης καθημερινά κατά τις ώρες 13:00 μ.μ.-
14:30 μ.μ.

Στο  πνεύμα  αυτό  και  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  πληροφόρησης  των
υπηρεσιών του,  ο Δήμος καλείται  να υπογράψει  ετήσια σύμβαση με την εν λόγω
εταιρεία.  Η  αξία  της  συνδρομής  είναι  860€  με  πλήρη  πρόσβαση  στην  τράπεζα
νομικών  πληροφοριών  «ΝΟΜΟΣ»,  με  δικαίωμα  υποβολής  απεριόριστου  αριθμού
ερωτημάτων και ταυτόχρονη χρήση των υπηρεσιών από όλους τους εργαζόμενους
στο Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, για το οποίο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών.  Η ανωτέρω τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνει  ΦΠΑ και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
006451  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2014  του  Δήμου  Κέας.  Αφορά  σε  έναν
κωδικό  πρόσβασης,  ο  οποίος  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  από  περισσότερους
χρήστες. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την ανανέωση της  σύμβασης για την  πρόσβαση του Δήμου στην
ηλεκτρονική Βάση πληροφοριών «ΔήμοςΝΕΤ» και στην Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ της  INTRACOM, για 100 ώρες ετησίως, έναντι του
συνολικού  ποσού  860  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ  με  την  εταιρία  ΔήμοςΝΕΤ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. με το διακριτικό
τίτλο  ΔήμοςΝΕΤ,  που  εδρεύει  στην  οδό  Δ.  Υψηλάντη  58,  Θέρμη
Θεσσαλονίκης,  ΑΜΦ: 099905999,  Δ.Ο.Υ.:  Ζ΄ Θεσσαλονίκης.   Η σύμβαση
είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της, ενώ
η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.  006451 του προϋπολογισμού του έτους 2014
του Δήμου Κέας.
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2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 31/2014
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Θέμα  11ο:  Έγκριση  δαπάνης  ετήσιας  συνδρομής  στην  εφημερίδα  «Κοινή
Γνώμη» για το έτος 2014

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο,
κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης ύψους 10,00€ συμπ. ΦΠΑ
16% (καθαρό ποσό: 8,62€) ως ετήσια συνδρομή για το έτος 2014 στην ηλεκτρονική
μορφή της εφημερίδας «Κοινή Γνώμη». Μέσω της εφημερίδας θα ενημερωνόμαστε
καθημερινά σε ηλεκτρονική μορφή για τα τεκταινόμενα στις Κυκλάδες και όχι μόνο,
ενώ έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και ηλεκτρονικής αποθήκευσης προηγούμενων
εκδόσεων. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες,
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό
έτος 2014. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει δαπάνη ύψους 10,00€ συμπ. ΦΠΑ 16%  ως ετήσια συνδρομή για το
έτος  2014 στην ηλεκτρονική  μορφή της  εφημερίδας  «Κοινή  Γνώμη».  Η εν  λόγω
δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  00.6451  «Συνδρομές  σε  εφημερίδες,  περιοδικά  και
ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 32/2014
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Θέμα 12ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών
της Μουσικής Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει  το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι μετά την επιτυχή διεξαγωγή κατά τα έτη 2002-2013 δώδεκα Μουσικών
Συναντήσεων Λαϊκών Πνευστών  από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και
τη διάδοχό της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και δεδομένου ότι το ξεκίνημα του όλου
εγχειρήματος  έγινε  από το  νησί  της  Κέας  -  όπου τα  λαϊκά  πνευστά (τσαμπούνα)
διαθέτουν μεγάλη παράδοση και πολυάριθμους μουσικούς - έχουμε προγραμματίσει
ως  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  την  πολιτιστική  δράση  με  τίτλο  «Αφιέρωμα  στη
Τζιώτικη Μουσική Παράδοση». 
Στα  πλαίσια  αυτής  της  δράσης,  και  γνωρίζοντας  την  αντίστοιχη  μεγάλη  μουσική
παράδοση  της  Θράκης  στην  γκάιντα  και  ειδικότερα  του  Διδυμοτείχου  Έβρου,  η
υπηρεσία  μας  κάνει  την  επιλογή-πρόταση  για  την  πραγματοποίηση  κοινής
πρωτοβουλίας  στο Νότιο  Αιγαίο και  στη  Θράκη με  θέμα  τη  Μουσική Ανταλλαγή
Λαϊκών Πνευστών νήσου Κέας Κυκλάδων και Διδυμοτείχου Έβρου. 
Συγκεκριμένα, προτείνουμε τη μετάβαση, 2ήμερη (ή 3ήμερη) παραμονή και μουσική
παρουσίαση αντιπροσωπευτικής ομάδας μέχρι 25 μουσικών από το Διδυμότειχο στην
Κέα και  αντίστοιχου  αριθμού  μουσικών  από την Κέα στο Διδυμότειχο,  κατά τον
προσεχή Φεβρουάριο και συγκεκριμένα κατά την περίοδο της αποκριάς.
Η επιτυχία της Συνάντησης θα εξασφαλιστεί  από την ποιοτική συμμετοχή που θα
έχουμε  εκ  μέρους  των  μουσικών  εκπροσώπων  των  δύο  περιοχών  και  από  την
καλύτερη δυνατή οργάνωση της όλης δράσης από τους τοπικούς φορείς. 
Εισηγούμαστε,  στο  πλαίσιο  της  επίσκεψης  των  μουσικών  στην  Κέα  τα  έξοδα
μετακίνησης των μουσικών να καλυφθούν από τον φορέα του τόπου προέλευσης και
τα έξοδα διαμονής να καλυφθούν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ τα έξοδα
εστίασης  επισκεπτών  και  ντόπιων  συμμετεχόντων  να  καλυφθούν  από  το  φορέα
υποδοχής, δηλ. το Δήμο Κέας. 
Συγκεκριμένα,  εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του
ποσού των 500,00€, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και
εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, όπου έχει εγγραφεί
εξειδικευμένη πίστωση 5.000,00€ για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  εστίασης  επισκεπτών  και  ντόπιων  συμμετεχόντων  στην
εκδήλωση με θέμα τη Μουσική Ανταλλαγή Λαϊκών Πνευστών νήσου Κέας Κυκλάδων
και Διδυμοτείχου Έβρου και τη διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 500,00€ που θα
βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2014,  όπου έχει  εγγραφεί  εξειδικευμένη  πίστωση
5.000,00€ για την κάλυψη αυτών των δαπανών.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 33/2014
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Θέμα  13ο:  Απόφαση  χορήγησης  Αιγίδας  του  Δήμου  Κέας  για  την
πραγματοποίηση  του  Διεθνούς  εργαστηριακού  σεμιναρίου  φωτισμού
(Workshop)  προσανατολισμένο  θεματικά  στη  διαμόρφωση  νυκτερινού  τοπίου
από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2014. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο,
κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης  αναφέρει  ότι  με  την  υπ'αριθμ.  258/20-1-2014  επιστολή,  η  Ελληνική
Επιτροπή  Φωτισμού   (ΕΦΕ),  επίσημος  διαπιστευμένος  εθνικός  εκπρόσωπος  της
χώρας στη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού (CIE) προτίθεται να διοργανώσει στην Κέα σε
συνεργασία με το τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών στον αρχιτεκτονικό φωτισμό του
γερμανικού πανεπιστημίου του  Wismar διεθνές εργαστηριακό σεμινάριο φωτισμού
(Workshop) προσανατολισμένο θεματικά στη διαμόρφωση νυκτερινού τοπίου από τις
21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2014.

Επιδίωξη  της  ΕΦΕ  είναι  η  εδραίωση  ως  θεσμού  σε  ετήσια  βάση  του
προγραμματισθέντος σεμιναρίου με μόνιμο τόπο διεξαγωγής την Κέα. Αυτό μπορεί
να πετύχει μόνον εφόσον και ο Δήμος Κέας αναγνωρίσει τα οφέλη που μπορούν να
αποκομιστούν από την φιλοξενία και την υποστήριξη μιας τέτοιας δραστηριότητας
και τα οποία σας αναφέρουμε επιγραμματικά παρακάτω:

1. ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και ανάπτυξη θεματικού τουρισμού εστιασμένου
στην διεθνή κοινότητα των φωτιστών και ερευνητών του φωτισμού

2. αναβάθμιση  της  τεχνολογικής  κατάρτισης  του  εντόπιου  δυναμικού
ηλεκτρολόγων εγκαταστατών

3. σταδιακή  αναβάθμιση  και  προστασία  του  φυσικού  νυκτερινού  τοπίου  της
Κέας

4. σταδιακή  αφομοίωση  τεχνολογιών  και  τεχνικών  οικολογικού  φωτισμού  &
ανάπτυξη  θεματικού  τουρισμού  εστιασμένου  στη  διεθνή  κοινότητα  των
παρατηρητών του έναστρου ουρανού

5. μακροπρόθεσμη ενίσχυση της προσέλκυσης Ελλήνων τουριστών εξ αφορμής
της αναβάθμισης της νυκτερινής ταυτότητας της Κέας

6. ανέξοδη  απόκτηση  εφήμερων  αξιοθέατων  που  μπορούν  να  προσελκύσουν
Έλληνες τουρίστες κατά την διάρκεια των αργιών περί την 28η Οκτωβρίου

7. παρακολούθηση της διαδικασίας ανακήρυξης περιοχών του νησιού σε πάρκα
σκοτεινού  ουρανού  βάσει  των  προδιαγραφών  της  Διεθνούς  Ενώσεως
Σκοτεινού  Ουρανού  με  προφανή  αντίκτυπο  στην  προσέλκυση  θεματικού
τουρισμού που αναφέρεται και στο σημείο 4

8. προετοιμασία για την υποδοχή επετειακής εκδήλωσης το 2015 επιδοτούμενης
πιθανώς από το πρόγραμμα  Creative Europe και αφιερωμένης στον εορτασμό
του ανακηρυχθέντος από τον ΟΗΕ σε παγκόσμιο έτος φωτισμού 2015

Για αυτούς τους λόγους η ΕΦΕ απευθύνεται στον Δήμο Κέας προσκαλώντας τον:
1. να εμφανιστεί τιμητικά ως συνδιοργανωτής της εκδήλωσης μαζί με την ΕΦΕ

και το Πανεπιστήμιο  Wismar
2. να  διαθέσει  την  αίθουσα  σεμιναρίων  στο  λιμάνι  για  την  διεξαγωγή  του

θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου
3. να  υποστηρίξει  στα  ΜΜΕ  τη  δημόσια  προβολή  της  εκδήλωσης

συνεργαζόμενος με την ΕΦΕ ως προς την διάθεση του σχετικού υλικού 
4. να  προσκαλέσει  εκπροσώπους  των  τεχνικών  υπηρεσιών  Δήμων  των

Κυκλάδων στην εκδήλωση 
5. να συμπεριλάβει την εκδήλωση στο πρόγραμμα προβολής των πολιτιστικών
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δραστηριοτήτων του Δήμου
6. να προτρέψει τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες του νησιού να συμμετέχουν

εθελοντικά  στην  εκδήλωση  υποστηρίζοντας  με  τις  υπηρεσίες  τους  τις
εγκαταστάσεις και αποκτώντας παράλληλα τεχνογνωσία από την εφαρμογή
νέων τεχνολογιών και αντίστοιχη εξοικείωση και να προβάλλει τη συμμετοχή
τους 

7. να αποχαιρετήσει τους ξένους επισκέπτες συμμετέχοντες στο εργαστηριακό
σεμινάριο με μία εκδήλωση στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
του Δήμου 

Εισηγούμαστε την ανάληψη των ανωτέρω υποχρεώσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του
Διεθνούς  εργαστηριακού  σεμιναρίου  φωτισμού  και  την  παροχή  της  αιγίδας  του
Δήμου Κέας στις εν λόγω εκδηλώσεις. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παροχή της αιγίδας του Δήμου Κέας  και την τιμητική εμφάνισή του ως
συνδιοργανωτής  μαζί  με  την  ΕΦΕ  και  το  Πανεπιστήμιο  Wismar στο  διεθνές
εργαστηριακό  σεμινάριο  φωτισμού  (Workshop),  προσανατολισμένο  θεματικά  στη
διαμόρφωση νυκτερινού τοπίου από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2014, καθώς και τις
προαναφερθείσες  υποχρεώσεις  του  Δήμου  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  εν  λόγω
εκδήλωσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 34/2014

30



3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

Θέμα  14ο:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Κέας  στο  Α/θμιο  &  Β/θμιο
Συμβούλιο επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων, που προβλέπονται από τις
διατάξεις των Α.Ν. 445 και 446/1937 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο,
κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 11 του Ν.
2307/95  «στο  πρωτοβάθμιο  και  δευτεροβάθμιο  συμβούλιο  επιθεώρησης  θεάτρων
κινηματογράφων, που συγκροτείται με απόφαση Νομάρχη (Α.Ν 445/37, 446/37 σε
συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2026/92  (ΦΕΚ  43  Α)  και  της  υπ’  αριθ.
7004/15/7/λβ  από  21-9-92  απόφασης  των  Υπουργών  Προεδρίας  και  Κυβέρνησης
Οικονομικών και  Δημόσιας  Τάξης),  συμμετέχει  εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ ως
πρόεδρος. Χρέη γραμματέα των ανωτέρω συμβουλίων εκτελεί υπάλληλος του ΟΤΑ.
Με  το  Νόμο  3852/2010  η  απόφαση  συγκρότησης  των  εν  λόγω  συμβουλίων
λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε στο Δ.Σ τη λήψη σχετικής απόφασης
ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Κέας.

Χρέη γραμματέα προτείνεται να εκτελέσει η δημοτική υπάλληλος Μωραΐτη
Μαριάννα με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία.

Προτείνουμε ως εκπρόσωπους του Δήμου  στα  συμβούλια  τους εξής: 1. Για
το   πρωτοβάθμιο  συμβούλιο  την  αντιδήμαρχο  κα  Βελισσαροπούλου  Ειρήνη  με
αναπληρωτή  τον  Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Πασπάτη  Πέτρο  και  2.  την
αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη με αναπληρωτή τον Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Πασπάτη Πέτρο.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  τις
διατάξεις  της παρ.11 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95, το Νόμο 3852/2010 και την
εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπους του Δήμου  στα  συμβούλια  τους εξής: 
1. Για το πρωτοβάθμιο συμβούλιο την Αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη με
αναπληρωτή τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πασπάτη Πέτρο και 
2.  την  Αντιδήμαρχο  κα  Βελισσαροπούλου  Ειρήνη  με  αναπληρωτή  τον  Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πασπάτη Πέτρο
3.  Χρέη  γραμματέα  προτείνεται  να  εκτελέσει  η  δημοτική  υπάλληλος  Μωραΐτη
Μαριάννα, με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 35/2014
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Θέμα 15ο: Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας 

Ο  Αντιπρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.
Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  15ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 254 §3 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
2. Το άρθρο 10 του ΚΔΚ
3. Τα  με  Α.Π.  38743/31.8.2011  &  40056/8.9.2011  έγγραφα  του  Υπουργείου

Εσωτερικών
οι  Ο.Ε.Υ.  των  ΟΤΑ  καταρτίζονται  εντός  έξι  (6)  μηνών  από  την  ημερομηνία
ανάληψης καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές.

Για  το  λόγο  αυτό,  με  την  υπ’  αριθμ.  167/2011  απόφαση  του  δημοτικού
Συμβουλίου  ψηφίστηκε  ομόφωνα  η  εισηγητική  έκθεση,  καθώς  και  το  σχέδιο  του
Ο.Ε.Υ. Δήμου Κέας. 

Λαμβάνοντας υπόψη:
• Το  με  Α.Π.  106/05.07.2012  έγγραφο  του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου

Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων
• Την με Α.Π. 7755/29.12.2011 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου
• Την παρ. 1Α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011
• Την  ΚΥΑ των Υπουργών  Εσωτερικών  & Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 443/τ.Β’/25.02.2013)

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το νέο σχέδιο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κέας,
όπως αυτό τροποποιήθηκε βάσει των ανωτέρω και επισυνάπτεται στην παρούσα ως
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

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

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

Στέφανος, Ξυδοπούλοου – Κορασίδη Μαρία δηλώνουν ΠΑΡΩΝ”

Εγκρίνει  το  νέο  σχέδιο  Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου  Κέας,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  και
επισυνάπτεται στην παρούσα ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 36/2014
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Θέμα  16ο:  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 Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.:

• 42642/23.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-9Ν7)
• 48599/03.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΝ-9ΩΒ)
• 51930/31.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ν-8Γ1)

αποφάσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  εγκρίθηκε  η  απόδοση στους  Δήμους  της
χώρας  του  1/12  του  συνολικού  ποσού  της  πέμπτης  (Ε’)  δόσης,  στο  πλαίσιο
εξόφλησης  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  αυτούς,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  27  του  ν  3756/2009  από  τις  οποίες  προκύπτει  η
χρηματοδότηση του Δήμου μας  με το  συνολικό ποσό των 33.098,13€,  μειωμένου
κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 49,65€, τελικό ποσό: 33.048,48€

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 2014 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  33.048,48€  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
τις  υπ’  αριθμ.  42642/23.10.2013  (ΑΔΑ:  ΒΛΛΥΝ-9Ν7),  48599/03.12.2013  (ΑΔΑ:
ΒΛ0ΧΝ-9ΩΒ) και 51930/31.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ν-8Γ1)αποφάσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, το άρθρο 27 του ν 3756/2009  και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  επιχορήγηση κατά  το  άρθρο  27 του  Ν.  3756/2009,  συνολικού
ύψους  33.098,13€,  μειωμένου  κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,  δηλαδή ποσού
49,65€,  τελικό  ποσό:  33.048,48€,  καθώς  και  τη  διάθεσή  του  για  την  εκτέλεση
δαπανών που εντάσσονται στους κωδικούς της ομάδας 6 του προϋπολογισμού που
αφορούν στα λειτουργικά έξοδα χρήσης.
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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»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 37/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ στον Πορίχη-Λεβίδη Δημήτριο στην Κορησσία Κέας 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο,
κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  1ο θέμα  εκτός  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  2  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013  (ΦΕΚ  3402/31.12.2013  τεύχος  Β’)  για  την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που
λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ
(ERMIS-EUGO)  αίτηση-  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  αναγράφονται  το
ονοματεπώνυμό  του  και  η  διεύθυνση  κατοικίας  του,  εφόσον,  δε,  πρόκειται  για
εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η
υποβολή  της  αίτησης-υπεύθυνης  δήλωσης  γίνεται  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  των
ιδρυτών,  όπως  αυτός  δηλώνεται  στο  κείμενο  της  αίτησης.  Στην  αίτηση-δήλωση
δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η
επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της
επιχείρησης),  περιγράφεται  πλήρως  η  τοποθεσία  του  αντίστοιχου  οικήματος  ή
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ακινήτου  (περιοχή  -  οικισμός,  οδός,  αριθμός  ή  οικοδομικό  τετράγωνο)  και
επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο
σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, ελλείψει διαχειριστή ή άρνησης αυτού,
του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία
δηλώνεται  ότι  ο  Κανονισμός  της  Πολυκατοικίας  ή,  ελλείψει  κανονισμού,  η
πλειοψηφία  των  ιδιοκτητών  των  συστεγαζόμενων  στο  ίδιο  κτίριο  διαμερισμάτων
(εξαιρουμένων  των  ιδιοκτητών  των  λοιπών  χώρων-  καταστημάτων,  βοηθητικών
χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό
ίδρυση καταστήματος.

Σε  περίπτωση  που  η  υπεύθυνη  δήλωση  κριθεί  αναληθής,  ανακαλείται  η
χορηγηθείσα  προέγκριση  καθώς  και  παύει  η  τυχόν  ίδρυση  και  λειτουργία  του
καταστήματος..

Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  2  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΕΚ 3402/31.12.2013 τεύχος Β’), δεν απαιτείται
η  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση Κ.Υ.Ε.  λιανικής  διάθεσης  τροφίμων  και
ποτών εφόσον:

α) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί
εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

β)  Πρόκειται  για  Πώληση  τυποποιημένων  παγωτών,  αναψυκτικών,  ποτών,
ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα ή Παρασκευή
και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και
ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

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

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η υπ’αριθμ. 565/5-2-2014 αίτηση του Δημητρίου
Πορίχη-Λεβίδη,  με  την  οποία  ζητείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ  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 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΕΚ        
            3402/31.12.2013 τεύχος Β’)
• 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. 565/5-2-2014 αίτηση του Δημητρίου Πορίχη-Λεβίδη, 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.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον Δημήτριο Πορίχη-Λεβίδη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  στη θέση
Κορησσία Κέας.

 Η  παρούσα  απόφαση  δεν  συνιστά  άδεια  και  δεν  επιτρέπει  την  έναρξη
λειτουργίας  του  καταστήματος.  Ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει  να  υποβάλλει  όλα  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από
τη  χορήγηση  της  προέγκρισης,  με  δυνατότητα  παράτασης  για  δύο  ακόμη  μήνες
κατόπιν αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 38/2014
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Θέμα 2ο: Εκδίκαση ένστασης του μελετητικού γραφείου Σ. & Κ. Φωτόπουλος
και Συνεργάτες Ε.Ε. κατά της απόρριψης συγκριτικού πίνακα και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
για τη μελέτη έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι  με  το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  130024/6998  (2013)/17-01-2014  έγγραφο  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), μας διαβιβάστηκε
η  εξέταση  της  ένστασης  του  μελετητικού  γραφείου  Σ.  &  Κ.  Φωτόπουλος  και
συνεργάτες  Ε.Ε.,  που  αφορά  στην  απόρριψη  του  1ου  Συγκριτικού  Πίνακα  και
Πρωτόκολλου Καθορισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, της μελέτης “Βελτίωση
και Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Ιουλίδας”, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η προεκτιμηθείσα αμοιβή της μελέτης, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης,
ήταν 96.935,29€ μετά την έκπτωση του διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 77.576,14€
πλέον Φ.Π.Α. 19%, συνολικά 92.315,61€. Σύμφωνα με τον 1ο Συγκριτικό, η αμοιβή
της  μελέτης  διαμορφώνεται  στα  110.093,60€  πλέον  Φ.Π.Α.  23%,  συνολικά
135.415,13€. 

Στο παραπάνω έγγραφο εκτίθενται δύο διακριτοί λόγοι, για τους οποίους η
Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί ότι δεν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις προώθησης
του υποβληθέντος Συγκριτικού Πίνακα για τη θεώρησή του και εν συνεχεία έγκρισή
του  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή  (Δημοτικό  Συμβούλιο  Κέας).  Σας  παραθέτω
συνοπτικά τους παραπάνω λόγους :
1. Στο Ν. 3316/2005, άρθρο 29, παρ. 5 και στην Εγκύκλιο 25/2005 του Υπουργείου
ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στην υπογραφείσα σύμβαση της μελέτης, προβλέπεται ρητά ότι
για  την  αύξηση  της  αμοιβής  του  μελετητή  για  την  εκπόνηση  συμπληρωματικών
μελετών  ή  παροχή  συμπληρωματικών  υπηρεσιών  απαιτείται  συμπληρωματική
σύμβαση. Συμπληρωματική σύμβαση, όμως, δεν μπορεί να συναφθεί εκ των υστέρων
(λαμβανομένου υπόψη ότι όταν υποβλήθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, η μελέτη
είχε ήδη θεωρηθεί, από τη Διευθύνουσα, και παραληφθεί από το δημοτικό Συμβούλιο.
2. Για τις συμπληρωματικές μελέτες, για τις οποίες ζητά την αύξηση της αμοιβής του
ο μελετητής,  δεν συντρέχει  ο  λόγος ότι  δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη
σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και επιβλέπουσας της μελέτης είναι η
εξής :
1.  Σαφώς,  σύμφωνα  με  το  ισχύον  νομοθετικό  πλαίσιο,  δεν  μπορεί  να  υπογραφεί
συμπληρωματική σύμβαση μετά τη θεώρηση και παραλαβή μίας μελέτης. Δεν πρέπει,
βέβαια,  να  ξεχνάμε  ότι  ήταν  απαραίτητη  η  επιτάχυνση  των  διαδικασιών,  που
αφορούσαν στην θεώρηση της μελέτης, προς αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης του
έργου στο ΕΣΠΑ. Η αναμονή έγκρισης του Συγκριτικού Πίνακα και υπογραφής της
Συμπληρωματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση του υπό μελέτη αντικειμένου, θα
οδηγούσε  με  μαθηματική  ακρίβεια  στην  απένταξη  του  εν  λόγω  έργου.  Για  τους
παραπάνω λόγους, κρίθηκε σκόπιμο η υποβολή του Συγκριτικού Πίνακα να γίνει μετά
την θεώρηση και παραλαβή της μελέτης.
2.  Σύμφωνα με το  υπ'  αριθ.  Πρωτ.  130024/6998 (2013)/17-01-2014 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), «Η ύπαρξη των
αντλιοστασίων  ήταν  απαραίτητη  για  τη  μεταφορά  του  νερού  στη  δεξαμενή.  Η
αναγκαιότητα της άντλησης και κατ' ακολουθία της μελέτης αντλιοστασίων υπήρχε εξ'

38



3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2014

αρχής και δεν προέκυψε εκ των υστέρων». Η άποψη είναι απολύτως λογική, δυστυχώς
όμως στα τεύχη της προκαταρκτικής μελέτης, με την οποία δημοπρατήθηκε η μελέτη
δεν προβλέπονταν αντλιοστάσια. Οι υπόλοιπες απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
για την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, θεωρείται ότι αντικρούονται από το
Πινάκιο αμοιβής, αλλά και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που υποβλήθηκαν στο Δήμο, ελέχθησαν
και διαβιβάστηκαν στην Διευθύνουσα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έκρινε πως έπρεπε
ο  Συγκριτικός  με  τα  επισυναπτόμενά  του  να  διαβιβαστούν  υπογεγραμμένα  στη
Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  αφού  η  καθυστερημένη  υποβολή  του  προέκυψε  από  την
ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το Ν. 3316/2005, άρθρο 29, παρ. 5 και
β) την Εγκύκλιο 25/2005 του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ
εισηγούμαστε  την  απόρριψη  της  ένστασης  του  μελετητικού  γραφείου  Σ.  &  Κ.
Φωτόπουλος και συνεργάτες Ε.Ε., που αφορά στην απόρριψη του 1ου Συγκριτικού
Πίνακα και Πρωτόκολλου Καθορισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, της μελέτης
“Βελτίωση και  Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Ιουλίδας”,  καθώς δεν συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις έγκρισής του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το υπ'
αριθ.  πρωτ.  130024/6998  (2013)/17-01-2014  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων, το Ν. 3316/2005, άρθρο 29, παρ. 5, την Εγκύκλιο 25/2005 του
Υπουργείου  ΠΕΧΩΔΕ,  την  άποψη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  και
επιβλέπουσας της μελέτης και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει  την  ένσταση  του  μελετητικού  γραφείου  Σ.  &  Κ.  Φωτόπουλος  και
συνεργάτες  Ε.Ε.,  που  αφορά  στην  απόρριψη  του  1ου  Συγκριτικού  Πίνακα  και
Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, της μελέτης “Βελτίωση
και  Επέκταση  Δικτύου  Ύδρευσης  Ιουλίδας”,  καθώς  δεν  συντρέχουν  οι  νόμιμες
προϋποθέσεις έγκρισής του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2014
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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 Μαρία

Λέανδρος Εμμανουήλ
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