
5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 04ης Μαρτίου 2014

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  4η  Μαρτίου 2014

Σήμερα, την 4η  Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην
Ιουλίδα,  ύστερα  από  την  1133/28.02.2014  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 9 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                                       

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

                                                                              (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ απουσιάζουν
και 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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5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 04ης Μαρτίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 04/03/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1133/28.02.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2014 [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Πέτρος Πασπάτης]

2. Ορισμός μελών της επιτροπής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παρα-
λιών του Δήμου Κέας [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Πέτρος Πασπάτης]

3. Ανανέωση σύμβασης για την Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρο-
νικού Εξοπλισμού με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. [εισηγήτρια: Αντι-
δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

4. Αποδοχή επιχορήγησης έτους 2013 προς τους ΟΤΑ από τους ΚΑΠ για την υλοποί-
ηση του Προγράμματος «Βοήθειας στο Σπίτι» για το Α’ τρίμηνο 2013 [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

5. Ορισμός Επιτροπής καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης κινητών
πραγμάτων του Δήμου [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

6. Χορήγηση αδειών  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Θέμα  1ο:  Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2014 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι  με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κέας  αποφασίστηκε  η  «παράταση  του  χρόνου  χρήσης  μουσικής  για  καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή
έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β
8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο». 

Βάσει  των  ανωτέρω,  οι  κάτωθι  ενδιαφερόμενοι  αιτούνται  τη  χορήγηση  παράτασης
ωραρίου  μουσικής  για  το  έτος  2014  στα  καταστήματα  υγειονομικού   ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας τους:

1. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ  του  Νικολάου,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  με  την  επωνυμία  «BOTZI
CAFE» στο Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1457/22.03.2012 (αρ. πρωτ.
αίτησης: 612/06.02.2014) 

2. Δ. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ  -  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με  την  επωνυμία  «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο  Βουρκάρι
Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:  5151/27.08.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης:
612/06.02.2014) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας

Υγείας από θορύβους Μουσικής» 
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
5. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κέας
6. Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
7. Το γεγονός  ότι  δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες  παραβάσεις  στις  ανωτέρω

επιχειρήσεις εντός του έτους 2013,
8. Την εισήγηση του Προέδρου 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω διατάξεις
και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2014 στα καταστήματα υγειονο-
μικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους:

1. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδια-
φέροντος  ως ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ με την επωνυμία «BOTZI CAFE»
στο Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1457/22.03.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης:
612/06.02.2014) 

2. Δ. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ -  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με  την επωνυμία  «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι
Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:  5151/27.08.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης:
612/06.02.2014)
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2014

Θέμα  2ο:  Ορισμός  μελών  της  επιτροπής  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για  την
εκμίσθωση παραλιών του Δήμου Κέας
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκ-
ποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από  Επιτροπή,
αποτελούμενη για τους μεν δήμους από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από
δύο Δημοτικούς Συμβούλους, και για τις κοινότητες από τον Πρόεδρο της κοινότητας, ως
Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους. 
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε  του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ο καθορισμός των όρων
της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης εί-
ναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η διάτα-
ξη του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη. 
Ως μέλη της Επιτροπής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης παραλιών προ-
τείνουμε τους δημοτικούς συμβούλους:

1. Βασιλάκη Στυλιανό, Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή την Βελισσαροπούλου Ειρήνη,
Αντιδήμαρχο,

2. Παούρη Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας, με
αναπληρωτή τον Μαρούλη Φίλιππο, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της
πλειοψηφίας,

3. Λέπουρα Στυλιανό,  δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της  μειοψηφίας  με
αναπληρωτή τον Ευαγγέλου Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της
μειοψηφίας.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την παρ. 1ε  του άρθρου
72 του ν. 3852/10, τη διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1, τη γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ και
την εισήγησης του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης παραλιών
τους δημοτικούς συμβούλους:

1. Βασιλάκη Στυλιανό, Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή την Βελισσαροπούλου Ειρήνη, 
Αντιδήμαρχο,

2. Παούρη Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας, με 
αναπληρωτή τον Μαρούλη Φίλιππο, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της 
πλειοψηφίας,

3. Λέπουρα Στυλιανό, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της μειοψηφίας με 
αναπληρωτή τον Ευαγγέλου Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της 
μειοψηφίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2014

Θέμα 3ο: Ανανέωση σύμβασης για την Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλε-
κτρονικού Εξοπλισμού με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρή-
νη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι σύμφωνα με τον Ν.2939/01 εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με τη σχετική νομοθε-
σία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδι-
κότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), έτσι ώστε να
μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτι-
κών στερεών αποβλήτων συμμετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων συνερ-
γαζόμενοι με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρμόδιους φορείς.  
Προς υλοποίηση του στόχου της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την 105134/04
Υπουργική απόφαση συστήθηκε η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» η οποία
ξεκίνησε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρι-
νής αποθήκευσης, απορρύπανσης, αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ σε όλη την
Ελλάδα,  είναι δε το μοναδικό συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ αδειοδοτη-
μένο στην Ελλάδα για όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και λαμ-
πτήρες και φωτιστικά είδη.
Από την εν λόγω εταιρεία μας γίνεται πρόταση συνεργασίας με την οποία ο Δήμος θα
πρέπει να συλλέξει από τα όριά του τα ΑΗΗΕ που προκύπτουν.
Η μεταφορά των ΑΗΗΕ θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του Δήμου που χρησιμοποιούνται
για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση ή από
τους ίδιους τους δημότες προς ένα ασφαλές φυλασσόμενο σημείο που ο Δήμος θα υποδεί-
ξει. 
Θεωρούμε ότι  η  προαναφερόμενη πρόταση θα βοηθήσει  στην ελάττωση των ογκωδών
απορριμμάτων που τώρα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ, θα συμβάλλει στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς και στην επίτευξη του εθνικού στόχου 4 Kg
ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο & ανά χρόνο.
Η εταιρεία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαμβάνει από το Δήμο θα καταβάλλει τα
ποσά που αναφέρονται στη σύμβαση.
Κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό  Συμβούλιο να εγκρίνει τη
συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 
α. Εγκρίνει την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης  των
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου με τη συνερ-
γασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» με τις προϋποθέσεις που ανα-
φέρονται ανωτέρω.
β. Εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο (ή τον Αντιδήμαρχο) για την υπογραφή της σχετικής σύμ-
βασης συνεργασίας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον Ν.2939/01 και την
εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Εγκρίνει την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης  των
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου με τη συνερ-
γασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» με τις προϋποθέσεις που ανα-
φέρονται ανωτέρω.
β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας.

6



5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 04ης Μαρτίου 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2014

Θέμα 4ο: Αποδοχή επιχορήγησης έτους 2013 προς τους ΟΤΑ από τους ΚΑΠ για την
υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθειας στο Σπίτι» για το Α’ τρίμηνο 2013 
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Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα
Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.:

1. 48107/29.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ12Ν-ΦΔΑ)
2. 5853/17.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΝ-Π59)

αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η απόδοση στους Δήμους της χώρας
επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έτους 2013 για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθειας
στο Σπίτι» για το Α’ τρίμηνο 2013, από τις οποίες προκύπτει η χρηματοδότηση του Δήμου
μας με το συνολικό ποσό των 3.699,10€, μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,
δηλαδή ποσού 5,55€, τελικό ποσό: 3.693,55€
Εισηγούμαστε  την  αποδοχή  του  ανωτέρω  τελικού  ποσού  και  την  κατανομή  της
επιχορήγησης  αυτής  στους  κάτωθι  κωδικούς  εσόδων  και  εξόδων,  αντίστοιχα,   του
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014:

• Κωδικός  εσόδου  προϋπολογισμού  έτους  2014  :  Κ.Α.  2119.0022,  ποσό:  739,82
(μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 1,11€, τελικό ποσό:
738,71€)

• Το ποσό των 2.959,28 (μειωμένου  κατά 0,15% για  δικαιώματα  Τ.Π.Δ.,  δηλαδή
ποσού 4,44€, τελικό ποσό: 2.954,84€) έχει ήδη εισπραχθεί και κατανεμηθεί στον
Κ.Α. 0619.0005 εσόδου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου, 

• Κωδικός εξόδου προϋπολογισμού έτους 2014 : Κ.Α. 00.6737.0002, ποσό: 3.699,10
(μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 5,55€, τελικό ποσό:
3.693,55€)

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  αποδοχή  επιχορήγησης  ύψους
3.699,10€, μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 5,55€, τελικό
ποσό:  3.693,55€  από  τους  ΚΑΠ  έτους  2013  για  την  υλοποίηση  του  Προγράμματος
«Βοήθειας  στο  Σπίτι»  για  το  Α’  τρίμηνο  2013  και  την  κατανομή  του  στους
προαναφερθέντες κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
αποφάσεις 48107/29.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ12Ν-ΦΔΑ) και 5853/17.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΝ-
Π59) του Υπουργείου Εσωτερικών και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται επιχορήγηση από τους ΚΑΠ έτους 2013 για την υλοποίηση του Προγράμματος
«Βοήθειας στο Σπίτι» για το Α’ τρίμηνο 2013, συνολικού ποσού 3.699,10€, μειωμένου
κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 5,55€, τελικό ποσό: 3.693,55€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2014

Θέμα 5ο: Ορισμός Επιτροπής καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης
κινητών πραγμάτων του Δήμου 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρή-
νη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06
2. Το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), το οποίο αναφέρει:

«6. Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου εκδίδεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβού-
λους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τους οποίος ο ένας προέρχεται από
τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου για την διατύπωση της γνώμης
της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται
από δύο συμβούλους και ένα τεχνικό υπάλληλο του δήμου...»

3. Την ανάγκη καταστροφής τέτοιων αντικειμένων του Δήμου
Εισηγούμαστε τον ορισμό της προβλεπόμενης από το άρθρο 199, παρ. 6  του Ν. 3463/2006
Επιτροπής, η οποία θα γνωματεύει για την καταστροφή ή εκποίηση κινητών πραγμάτων,
για είδη που καμία εξυπηρέτηση δεν προσφέρουν πλέον στις ανάγκες του Δήμου και ουδε-
μία ή ελάχιστη υπολειπόμενη αξία έχουν, ενώ παράλληλα δημιουργούν περιβαλλοντικό
πρόβλημα.
Προτείνουμε τους:
Στυλιανός Βασιλάκης, Αντιδήμαρχος
Μορφωνιός Ιωάννης – Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος, μέλος πλειοψηφίας
Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία, δημοτική σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο
199 παρ. 6 του Ν. 3463/06, το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), και την εισή-
γηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  ως  μέλη  της  Επιτροπής  καταστροφής,  εκποίησης,  μετασκευής  και  απόσυρσης
κινητών πραγμάτων του Δήμου Κέας τους:

Στυλιανός Βασιλάκης, Αντιδήμαρχος
Μορφωνιός Ιωάννης – Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος, μέλος πλειοψηφίας
Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία, δημοτική σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2014

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδειών  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρή-
νη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι σύμφωνα  με  τον  Ν.  3852/2010,  άρθρο  94  παραγρ.  6  στοιχείο  30  και  άρθρο  95,
(πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων), η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο
μεταβιβάζεται στους Καλλικρατικούς Δήμους.
Συγκεκριμένα  μεταβιβάζεται  η  χορήγηση  (με  απόφαση  δημοτικού  συμβουλίου)  άδειας
άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και  ο  καθορισμός του ανώτατου αριθμού  των
αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής
Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α’):
«1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, νοείται
η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγ-
γελματική στέγη σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α). Ακάλυπτοι
χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα
οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή.
2.  Υπαίθριο  πλανόδιο εμπόριο νοείται  το υπαίθριο  εμπόριο που ασκείται  με  τη χρήση
οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε κινητού μέσου.
Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη
διάρκεια της συναλλαγής.
Ως υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται και το εμπόριο που ασκείται με τη μέθοδο των επι-
σκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή με οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα
οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση.
3. Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χο-
ρηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται: 
α) σε άδεια τύπου Α΄, η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και 
β) σε άδεια τύπου Β΄ η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περι-
φέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί.»

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 έως 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307/2005 τεύχος
Α’)
«1. Για την λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο,
απαιτείται κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν.
3377/2005.
3. Για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 1, απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του
αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
4. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετρα-
γωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.
5.  Για  την  λειτουργία  της  κινητής  καντίνας  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  ισχύουσας
υγειονομικής νομοθεσίας.»

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 254/2005:
«1. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κα-
τέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.
2. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή
στάσιμου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τους ΟΤΑ, κατά περίπτωση.
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Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μετα-
βιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/2005:
«1. Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι
άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρη-
ση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών
- συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ.
1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει
για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποί-
ων αποδεικνύεται  με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών
(Δήμων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.»

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 του Ν.3377/2005, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει έως την 28η Φεβρουαρί-
ου επί  των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  ώστε  να αποκτήσουν  άδεια  υπαίθριου  πλα-
νόδιου εμπορίου ενώ το Π.Δ. 254/05 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την χορήγηση των αδειών. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  καθόρισε  με  την  υπ’  αριθ.  164/2013   απόφασή  του,  τον
ανώτατο αριθμό των αδειών που θα χορηγηθούν σε επίπεδο Δήμου εντός του 2014 σε μία
(1). 

Κατόπιν  αυτού  η  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  με  την  ΑΠ.
74098/14924/02.12.2013 απόφασή της καθόρισε τον αριθμό των νέων αδειών που θα εκδο-
θούν  για  το  έτος  2014  κατά  ανώτατο  όριο  μία  (1)  και  αφορούσα  υπαίθριο  πλανόδιο
εμπόριο τύπου Β’.

Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 αναφέρει ότι δικαιούχοι άδειας υπαί-
θριου πλανόδιου εμπορίου από το συνολικό αριθμό των αδειών είναι τα πρόσωπα των κα-
τωτέρων κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν
υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 (α) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και
γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.
1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α’),
(δ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκα-
τό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και
γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολ-
λαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(στ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς πα-
λιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.
ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
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Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση η οποία διε-
νεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και
έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκρι-
μένη κατηγορία προσώπων.

Οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως την ίδια ημέρα. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως

αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 είναι τα εξής:
1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια

λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη
ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότη-
τάς του/της. 

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος 
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά

περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της πα-
ραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε

πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με

νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από

την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών το-

πικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'):

«Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος κατα-
θέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:

1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δή-
λωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και
1642/ 1986 (125 Α),

2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο εν-

διαφερόμενος  τηρεί  τις  προϋποθέσεις  της  ισχύουσας  υγειονομικής  νομοθεσίας,  εφόσον
πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών, 

4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή

του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιη-
θεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.
Επιπλέον, σε ό, τι αφορά τη λειτουργία κινητών καντινών, εκτός από τα δικαιολογητι-

κά που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 3377/2005:
1. Απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυ-

τοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης
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2. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5)
τ.μ. και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τ.μ.

3. Για  τη  λειτουργία  κινητής  καντίνας  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  ισχύουσας
υγειονομικής νομοθεσίας (Υγειονομική διάταξη: Υ1γ/Γ.Π/οικ./71459/30.07.2013). 

Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της
οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.

Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών
από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.»

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά εί-
ναι συνολικά οκτώ (8) εκ των οποίων:

• Δύο (2) ανήκοντες στην περιπ. (α) με ποσοστό αναπηρίας 80% και 90%, αντίστοι-
χα, 

• Τέσσερις (4) ανήκοντες στην περίπτωση (β) ως τέκνα πολύτεκνων και τρίτεκνοι,
• Δύο (2) άνεργοι, μη ανήκοντες σε καμία εκ των περιπτώσεων του δεύτερου εδαφί-

ου της παρ. 9, του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005.

Υποβάλλουμε τους φακέλους των ενδιαφερόμενων και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε
σχετικά. 

Καθώς η χορηγούμενη άδεια είναι μία (1) και, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, προηγούνται οι δικαιούχοι  άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου  εμπορίου  της  περίπτωσης  (α)  αυτού,  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να
διενεργήσει κλήρωση μεταξύ των δύο (2) ενδιαφερομένων της περίπτωσης αυτής.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανω-
τέρω ισχύουσα νομοθεσία,  την εισήγηση της Αντιδημάρχου και το αποτέλεσμα της διενερ-
γηθείσας κλήρωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση μίας (1) άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ – κινητή
καντίνα, για τρία (3) έτη, στην  κα Αργυρώ – Αθανασία Λαζάρου.
Σε  περίπτωση  μη  έγκαιρης  υποβολής  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  εντός
προθεσμίας,  αδυναμίας  ή  απόσυρσης  ενδιαφέροντος,  η  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου
εμπορίου  τύπου  Β’  –  κινητή  καντίνα,  για  τρία  (3)  έτη  χορηγείται  στην  κα  Ουρανία
Μυκονιάτη.

Η  ανωτέρω δικαιούχος  πρέπει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1
του  Ν.2323/95, του  άρθρου  1  του  Ν.  3377/2005  και  της  υγειονομικής  διάταξης
Υ1γ/Γ.Π/οικ./71459/30.07.2013 εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, προκειμένου να της χορηγηθεί η οριστική άδεια.

Η  παρούσα  να  κοινοποιηθεί  στη  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου  και  στην  Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2014
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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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