
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  14η  Απριλίου 2014

Σήμερα,  14η  Απριλίου  2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20:00  συνήλθε  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του
Πνευματικού  Κέντρου  «Στ.  Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την
2181/10.04.2014 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 11 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

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

                                                                           

    (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.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14/04/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2181/10.04.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Έγκριση καταβολής ετήσιας τακτικής επιχορήγησης Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Α. Δεμένεγας] 

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

3. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών έτους 2014 και απευθείας ανάθεση προμήθειας [εισηγητής: Δή-
μαρχος, κ. Α. Δεμένεγας] 

4. Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2014 [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ει-
ρήνη Βελισσαροπούλου] 

5. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστι-
κών εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος Προώθηση
της απασχόλησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ»
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Α. Δεμένεγας]

6. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κέας «Σιμωνίδης ο Κείος» [εισηγή-
τρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

7. Επιχορήγηση ΜΚΟ – ΑΜΚΕ «Κέντρο Μελέτης & Διάδοσης Μύθων και
Παραμυθιών» και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της 12ης Διε-
θνούς Γιορτής Παραμυθιών στην Κέα [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρή-
νη Βελισσαροπούλου]

8. Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών για τις εκδηλώσεις μνήμης
«Λάμπρος Κατσώνης» [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαρο-
πούλου] 

9. Αποδοχή και  κατανομή πιστώσεων  των  Κεντρικών  Αυτοτελών  Πόρων
των Δήμων  για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ετών
2013 & 2014 (4η, 6η, 10η, 11η, 12η, 13η εντολή μεταφοράς ΣΑΤΑ 2013 &
1η,  2η,  3η εντολή  μεταφοράς  ΣΑΤΑ  2014)  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.
Αντώνιος Δεμένεγας] 

10. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Κέας [εισηγη-
τής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Κέας [ειση-
γητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

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

13. Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης [εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης] 

14. Διαγραφές οφειλών πολιτών που αφορούν σε τέλη κοιμητηρίων, ύδρευσης
κ.λπ. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης] 

15. Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου ανοιχτού χώρου στάθμευσης αυτοκι-
νήτων που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλια-
νός Βασιλάκης] 

16. Παράταση σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης  ΟΤΑ
μέσω ηλεκτρονικής  βιβλιοθήκης  με  τη  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟ-



ΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε ετήσια βάση και διάθεση πίστωσης [εισηγη-
τής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης] 

17. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστήματος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας της  εταιρείας «ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΑΝΑΣΗ & ΣΙΑ ΕΕ», στην θέση Κορησσία  Κέας  [εισηγήτρια: Αντιδή-
μαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

18. Εξέταση επί αιτημάτων Εμμανουήλ Δεμένεγα περί οφειλών τελών ύδρευ-
σης [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Α. Δεμένεγας]

19. Αιτήσεις  μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

20. Αιτήσεις  μίσθωσης  διαφημιστικών  προθηκών  Δήμου Κέας [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

21. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστήματος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ν.ΧΑΤΖΗΑΓΓΕ-
ΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», στη θέση Σπαθί Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ει-
ρήνη Βελισσαροπούλου]

22. Αίτημα παραχώρησης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Γυναικών Κέας «Η
Μελίτη» [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑ-
ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στον Πέτρο Δαλαρέτο, στα Ξύλα Κέας [ει-
σηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου].

Θέμα  1ο:  Έγκριση  καταβολής  ετήσιας  τακτικής  επιχορήγησης  Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.)



Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.
Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν. 4071/2012 προβλέπεται κατάργηση της
υποχρέωσης κατάρτισης διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσε-
ων των ΟΤΑ. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «Για την καταβολή της χρηματοδότησης
θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητι-
κή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα
έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου
206 του Ν.3463/2006». Με την υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφασή του, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.
αιτείται από το Δήμο Κέας την καταβολή προς αυτή της ετήσιας επιχορήγησης ποσού
30.000,00€, τεκμηριώνοντας τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης. 

Όπως αναφέρεται  και  στην εν λόγω απόφαση,  η ΚΕΔΚ στη διάρκεια  των
πέντε πρώτων μηνών του 2014 «Έχουμε διανύσει ήδη τους πρώτους τρείς μήνες του
2014 διατηρώντας και ενισχύοντας τις υφιστάμενες δράσεις της Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους
παραδοσιακούς χορούς,  και τις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή
που πέρασε απαιτήθηκε  η κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών
γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του
Β.Σ.Σ., καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων για πολιτιστικές δραστηριότητες που διενερ-
γήθηκαν στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων των  Χριστουγέννων και του νέου
έτους κ.λπ.. Τα έσοδα των παραπάνω δράσεων εκτός  των παραδοσιακών χορών δεν
είναι  πλήρως  ανταποδοτικά  με  αποτέλεσμα  να  απαιτείται  και  εκεί  η  κάλυψη  των
εξόδων από την Κ.Ε.Δ.Κ.».

Εισηγούμαστε την καταβολή της ετήσιας τακτικής  επιχορήγησης Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Δήμου Κέας (Κ.Ε.Δ.Κ.), ύψους 30.000,00€. Η ανωτέρω δαπάνη θα
βαρύνει τον Κ.Α. 006737.0001 του προϋπολογισμό του Δήμου Κέας για το οικονομι-
κό έτος 2014. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. το άρθρο 259 του Ν. 4071/2012 
2. Την παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006
3. υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. 
4.την  ύπαρξη  εγγεγραμμένου  Κ.Α.  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  για  το
οικονομικό έτος 2014 και 
5. Την εισήγηση του Δημάρχου

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται  την  εισηγητική  έκθεση  της  ΚΕΔΚ  για  την  τεκμηρίωση  των
εσόδων και εξόδων αυτής και εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορή-
γησης του Δήμου προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00€. Η ανωτέρω δαπάνη θα βα-
ρύνει τον Κ.Α. 006737.0001 του προϋπολογισμό του Δήμου Κέας για το οικονομικό
έτος 2014. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2014
Θέμα 2ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ



Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με: 
1.  Το  άρθρο  267§2  του  Ν.  3852/2010  «Μεταβατικές  διατάξεις  οικονομικής
διαχείρισης Δήμων»,
2.  Το  άρθρο  113§6  του  Ν.  1892/1990  «Θέματα  υλικοτεχνικής  υποδομής  της
εκπαίδευσης» και
3.  Το  υπ’  αριθμ.  52623/03.04.2014  έγγραφο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και
Δανείων,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  ότι,  σε  εκτέλεση  της  με  αρ.  πρωτ.:
12781/01-04-2014  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  ΒΙΗΗΝ-ΗΘΦ),
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:
1. αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση,
2. να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να

ψηφίσει πίστωση του ποσού των 5.365,94€, (μειωμένου κατά 0,15% για
δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 8,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης
στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 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: 

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

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

• 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

• Το υπ’ αριθμ. 52623/03.04.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.:
12781/01-04-2014  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  ΒΙΗΗΝ-
ΗΘΦ), 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



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 66/2014

Θέμα 3ο:  Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών έτους 2014  και απευθείας ανάθεση προμήθειας



Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

«Στις  13/03/2014  και  στις  20/03/2014 διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
ΚΕΑΣ,  όπως  αναφέρεται  στην  αρ.  17/2014  απόφαση  της  Ο.Ε.  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης την διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης καυσίμου την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Νοτίου Αιγαίου κατά
την ημέρα παράδοσης του είδους σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 42 του ΕΚΠΟΤΑ για την
αμόλυβδη βενζίνη,  πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. 

Ως αναφορά τα λιπαντικά η οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρει τιμή σε
ευρώ ανά δοχείο.

Κατά  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού  δεν  προσήλθε  κανείς  να  καταθέσει
προσφορά και ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος.

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνέταξε  και
υπέβαλε  τα  υπ’  αριθμ.  1398/13.03.2014  & 1612/20.03.2014  Πρακτικά  διεξαγωγής
πρόχειρου  διαγωνισμού  εκτέλεσης  “Προμήθειας   καυσίμων  του  Δήμου  Κέας  και
Νομικών Προσώπων έτους 2014” που απέβη άγονος.

Κατόπιν  τούτου  εισηγούμαστε  την  απ’  ευθείας  ανάθεση  για  την  προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014 από το Δημοτικό Συμβούλιο με την διαδικασία
της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ 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€

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

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

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

ΦΠΑ 16% 2.557,44€



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.541,44€

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

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

ΦΠΑ 16% 1.704,96€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.360,96€

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

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

ΦΠΑ 16% 334,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.424,86

Επίσης εφόσον το θέμα παραπέμπεται στο Δ.Σ. για την απευθείας ανάθεση της
προμήθειας η δαπάνη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης σε εφημερίδες θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου ΚΕΑΣ.

 Η δημοσίευση έγινε στις εφημερίδες :
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ στις 18/02/2014
ΚΕΡΔΟΣ στις 18/02/2014
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ στις 18/02/2014
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 18/02/2014
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ στις 20/02/2014

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα με την ανωτέρω απόφασή της:
Α.  Ενέκρινε  τα  πρακτικά  της  επιτροπής  για  τη  διενέργεια  διαγωνισμού

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο Κέας και τα Νομικά του Πρόσωπα
έτους 2014 και ως εκ τούτου κήρυξε τον ανωτέρω διαγωνισμό ως άγονο, λόγω μη
προσέλευσης ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών και

Β.  Παραπέμπει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προκειμένου  να  λάβει
σχετική  απόφαση,  για  την  απευθείας  ανάθεση  της  παραπάνω  προμήθειας  με  τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Στη  συνέχεια  με  την  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την  προμήθεια
καυσίμων & λιπαντικών υπέβαλαν προσφορά οι εταιρείες:



• «ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  (αρ.  πρωτ.:  2138/10.04.2014)
και η

• «ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (αρ. πρωτ.: 2136/10.04.2014)
όπως αυτές φαίνονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα έγγραφα, προσφορές οι οποίες
αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και αξιολόγησης του άρ-
θρου 23του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  (Πρακτικό με Α.Π. 2175/10.04.2014), η οποία και γνωμο-
δοτεί:  

1. Υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης και των ελαιο-
λιπαντικών έτους 2014 του Δήμου Κέα και των νομικών του προσώπων, στην
εταιρεία «ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία, προσέφερε τα
περιγραφόμενα είδη σε οικονομικότερες τιμές και η προσφορά της καλύπτει
τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και συνεπώς κρίνεται τεχνικά απο-
δεκτή.

2. Σε ό, τι αφορά στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης,
για  την  οποία  προέκυψε  ίδιο  ποσοστό  έκπτωσης,  την  παραπέμπει  στο
Δημοτικό Συμβούλιο για διεξαγωγή κλήρωσης και ανάδειξη αναδόχου.  

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ:
• 10.6643: «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό»
• 20.6641.0001:  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  μεταφορικά

μέσα»
• 25.6642: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων»
• 25.6644: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 30.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών»
• 30.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 70.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορι-

κών μέσων»
• 70.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 70.6644.0002: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες σφαγείου»

του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2014.

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  της
προμήθειας  του  πετρελαίου  θέρμανσης  και  των  ελαιολιπαντικών  έτους  2014  του
Δήμου  Κέα  και  των  νομικών  του  προσώπων,  στην  εταιρεία  «ΣΕΡΒΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία, προσέφερε τα περιγραφόμενα είδη σε
οικονομικότερες τιμές και η προσφορά της καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας και συνεπώς κρίνεται τεχνικά αποδεκτή και να προβεί σε κλήρωση για
την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  αντίστοιχη  προμήθεια  πετρελαίου  κίνησης  και
αμόλυβδης  βενζίνης,  για  την  οποία  προέκυψε  ίδιο  ποσοστό  έκπτωσης  από  τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τα υπ’  αριθμ.  1398/13.03.2014  & 1612/20.03.2014  Πρακτικά  διεξαγωγής

πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης “Προμήθειας  καυσίμων του Δήμου Κέας
και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014” που απέβη άγονος 

2. Το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ 
3. Το με Α.Π. 2175/14.04.2014 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφο-

ρών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κέας και των
Νομικών του Προσώπων έτους 2014με απευθείας ανάθεση



4. Τις κατατεθειμένες προσφορές των πρατηριούχων Κέας, όπως αυτές επισυ-
νάπτονται στην παρούσα απόφαση

5. Το  αποτέλεσμα  της  κλήρωσης  για  την  προμήθεια  πετρελαίου  κίνησης  και
αμόλυβδης βενζίνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους
2014 του Δήμου Κέας και των νομικών του προσώπων ως εξής:
Προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  και  ελαιολιπαντικών:  στην  εταιρεία  «ΣΕΡΒΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Προμήθεια  πετρελαίου  κίνησης:  στην εταιρεία   «ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.»
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης: στην εταιρεία  «ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ:
• 10.6643: «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό»
• 20.6641.0001:  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  μεταφορικά

μέσα»
• 25.6642: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων»
• 25.6644: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 30.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών»
• 30.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 70.6641.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορι-

κών μέσων»
• 70.6644.0001: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»
• 70.6644.0002: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες σφαγείου»

του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2014

Θέμα 4ο:  Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2014



Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει  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. Ε. ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ με την επωνυμία «ALL AROUND ΒΙΝΥΛΙΟ» στο Βουρκάρι Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 1461/22.03.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1705/24.03.2014) 

2. ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ  του  Βασιλείου,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με  την επωνυμία  «ΕΝ
ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1459/22.03.2012 (αρ.
πρωτ. αίτησης: 1923/01.04.2014) 

3. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  του  Ιωάννη,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με την επωνυμία «ΒΑΡΑΔΙ» στο Μυλοπόταμο Κέας με αρ.
άδειας μουσικής: 5774/26.01.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2016/04.04.2014)

4. ΠΟΛΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  Γεωργίου,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΤΑΒΕΡΝΑ  –ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  -  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με  την
επωνυμία  «ΤΟ  ΣΤΕΚΙ  ΤΟΥ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ»  στην  Κορησσία  Κέας  με  αρ.
άδειας μουσικής: 4725/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2017/04.04.2014)

5. Κ.  ΤΖΑΝΙΝΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ με την επωνυμία «BREEZE» στο Βουρκάρι Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 2652/05.08.2011 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2048/07.04.2014)

6. Κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  χωρίς  εργαστήριο  με  την  επωνυμία  «ΕΝ  ΠΛΩ»  στην
Κορησσία Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4541/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης:
2047/07.04.2014)

7. Σ.Φ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΟΝ/ΠΗ  Ε.Π.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ  με  την  επωνυμία
«ΜΑΓΑΖΕΣ» στην Κορησσία  Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4787/22.08.2012
(αρ. πρωτ. αίτησης: 2052/07.04.2014)

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΣΠΙΩΤΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - στο Φωτημάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής
2383/17.05.2012  (αρ. πρωτ. αίτησης: 2125/09.04.2014)

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 - 2014,
8. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος  2014 στα καταστήματα
υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους:

1. Ε. ΠΑΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ με την επωνυμία «ALL AROUND ΒΙΝΥΛΙΟ» στο Βουρκάρι Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 1461/22.03.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1705/24.03.2014) 

2. ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ  του  Βασιλείου,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με  την επωνυμία  «ΕΝ
ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1459/22.03.2012 (αρ.
πρωτ. αίτησης: 1923/01.04.2014) 

3. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  του  Ιωάννη,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ με την επωνυμία «ΒΑΡΑΔΙ» στο Μυλοπόταμο Κέας με αρ.
άδειας μουσικής: 5774/26.01.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2016/04.04.2014)

4. ΠΟΛΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  Γεωργίου,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΤΑΒΕΡΝΑ  –ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  -  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με  την
επωνυμία  «ΤΟ  ΣΤΕΚΙ  ΤΟΥ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ»  στην  Κορησσία  Κέας  με  αρ.
άδειας μουσικής: 4725/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2017/04.04.2014)

5. Κ.  ΤΖΑΝΙΝΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ με την επωνυμία «BREEZE» στο Βουρκάρι Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 2652/05.08.2011 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2048/07.04.2014)

6. Κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  χωρίς  εργαστήριο  με  την  επωνυμία  «ΕΝ  ΠΛΩ»  στην
Κορησσία Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4541/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης:
2047/07.04.2014)

7. Σ.Φ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΟΝ/ΠΗ  Ε.Π.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ  με  την  επωνυμία
«ΜΑΓΑΖΕΣ» στην Κορησσία  Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4787/22.08.2012
(αρ. πρωτ. αίτησης: 2052/07.04.2014)

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΣΠΙΩΤΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - στο Φωτημάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής
2383/17.05.2012  (αρ. πρωτ. αίτησης: 2125/09.04.2014)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2014
Θέμα  5ο:  Αποδοχή  και  κατανομή  πιστώσεων  ΟΑΕΔ  για  την  καταβολή
«ασφαλιστικών  εισφορών  στο  ΙΚΑ  υπαλλήλων  μέσω  του  προγράμματος



Προώθηση  της  απασχόλησης  Προγραμμάτων  Κοινωφελούς  Χαρακτήρα  του
ΟΑΕΔ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δε-
μένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι έχο-
ντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 106097/13.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ4691Ω2-ΠΙΚ) έγγραφο
του  ΟΑΕΔ,  τις  επιμέρους  αποφάσεις  καταβολής  επιχορήγησης  του  συνόλου  των
ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΔ και την υπ’ αριθμ. 93/28.03.2014 απόφαση Δη-
μάρχου,  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποδεχθεί  επιχορήγηση  ύψους
4.993,55€ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των απασχολούμενων
υπαλλήλων μέσω του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ». 
Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στους εξής κωδικούς του προϋπολογισμού
έτους 2014:
ΚΑ 10.6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»: ποσό: 3.703,70€
ΚΑ 20.6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»: ποσό: 1.289,85€
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ μετά  από διαλογική συζήτηση και  αφού άκουσε την εισήγηση του
Δημάρχου και έλαβε υπόψη το υπ’ αριθμ. 106097/13.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ4691Ω2-
ΠΙΚ) έγγραφο του ΟΑΕΔ,  τις  επιμέρους  αποφάσεις  καταβολής επιχορήγησης του
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΔ και την υπ’ αριθμ. 93/28.03.2014
απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστικών εισφορών στο
ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος  Προώθηση της  απασχόλησης Προγραμ-
μάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ» και τις κατανέμει στους εξής κωδικούς
του προϋπολογισμού έτους 2014:
ΚΑ 10.6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»: ποσό: 3.703,70€
ΚΑ 20.6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»: ποσό: 1.289,85€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2014

Θέμα 6ο: Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κέας «Σιμωνίδης ο Κείος»



Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νοµικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητι-
κούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών
ορίων του ∆ήµου,  σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης,  που
αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα καθώς και σε πρωτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους ∆ήµους για την πραγματο-
ποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Ν. 3852 /2010, προστίθενται αρμοδιότητες στο άρθρο
75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων υπό τον τοµέα στ΄(Παιδείας, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού) στο οποίο αναφέρεται: «Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσ-
σουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου,
καθώς και όσων συµβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα
από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των µελών του».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Σιμωνίδης ο Κείος», µε την αριθ. 1111/27.02.2014  αίτη-
σή του, αιτείται την επιχορήγηση του ∆ήµου Κέας για τη διοργάνωση των αποκριάτι-
κων εκδηλώσεων (28.02.2014 – 02.03.2014)  µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ποσού
170,00€ πλέον ΦΠΑ 16%, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω αίτησή του.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), το άρθρο 94 του Ν. 3852 /2010 και την
υπ΄ αριθ. πρωτ. 1111/27.02.2014  αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σιμωνίδης ο
Κείος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιχορήγηση του  Πολιτιστικού Συλλόγου «Σιμωνίδης ο Κείος» με το
ποσό των 170,00€ πλέον ΦΠΑ 16% για τη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσε-
ων. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6735.0001 του προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2014 του Δήμου Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2014

Θέμα 7ο: Επιχορήγηση ΜΚΟ – ΑΜΚΕ «Κέντρο Μελέτης & Διάδοσης Μύθων
και Παραμυθιών» και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της 12ης Διεθνούς
Γιορτής Παραμυθιών στην Κέα



Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι Σύμφωνα με την απόφαση 120/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου και την
δέσμευσή του, στην παράγραφο ε’, για έγκαιρη και στενότερη συνεργασία του Δήμου
με το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών “Γιορτή Παραμυθιών”
–τρεις  τουλάχιστον  μήνες  πριν  τη  διοργάνωση-,  προκειμένου  να  αξιοποιείται
τουριστικά προς όφελος του νησιού, το «Κέντρο» υπέβαλε (με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
25/04.04.2014 έγγραφό του, αίτημα για την υλοποίηση της 12ης Διεθνούς Γιορτής
Παραμυθιών,  η  οποία προτείνεται  να πραγματοποιηθεί  από τις  19 έως και  τις  27
Ιουλίου 2014 στην Κέα.  
Όπως  γνωρίζετε  πρόκειται  για  ένα  θεσμό  με  διεθνή  φήμη,  που  προβάλλει  τον
ελληνικό  πολιτισμό  και  την  ελληνική  πολιτιστική  παράδοση,  τονίζοντας  τη
διαχρονικότητα και την πολυσημία τους. Παράλληλα, αποτελεί ένα χώρο συνάντησης
πολιτισμών και διαπολιτισμικής ανταλλαγής, μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών
ειδών τέχνης, που συνομιλούν και εκφράζονται με θεματικό άξονα το παραμύθι. 

Η  φετινή  Γιορτή  Παραμυθιών  θα  έχει,  ως  θεματική  «Γλώσσα,  Μαγεία,
Τελετουργία». Πρόθεση μας είναι το πρώτο τριήμερο της Γιορτής 19 και 21 Ιουλίου
να αφιερωθεί στο βιβλίο και τη γραπτή λογοτεχνία, με τη διοργάνωση ομιλιών και
εκδηλώσεων  παρουσίασης  βιβλίων.  Από  την  Τρίτη  22  έως  και  την  Κυριακή  27
Ιουλίου αφηγητές παραμυθιών και μουσικοί θα απλωθούν πάλι απ’ άκρη σ’ άκρη του
νησιού για να μεταφέρουν ιστορίες από τη Λαϊκή προφορική παράδοση. Παράλληλα,
θα υλοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά αλλά και για μεγάλους.  

Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  επίσης  ότι  το  «Κέντρο  Μελέτης  και
Διάδοσης  Μύθων  και  Παραμυθιών»  το  2012  είχε  καταθέσει  υποψηφιότητα  στον
πανευρωπαϊκό οργανισμό αφήγησης  (Federation of European Storytelling: FEST) για
να πραγματοποιηθεί στην Κέα η πανευρωπαϊκή συνάντησης αφηγητών το 2015. Η
διοργάνωση  αυτή  πραγματοποιείτε  κάθε  χρόνο  από  το  2008  σε  διαφορετική
ευρωπαϊκή χώρα. Στην συνάντηση του Βελγίου συζητήθηκε το αίτημα και ομόφωνα
οι σύνεδροι ανέθεσαν στην «Γιορτή Παραμυθιών» την διοργάνωση του 2015 στην
Κέα.  Το γεγονός  αυτό θεωρούμε  ότι  είναι  σημαντικό  και  σε  τοπικό αλλά και  σε
εθνικό  επίπεδο  με  οφέλη  πολλαπλά  μιας  που  οι  100  και  πλέον  εκπρόσωποι
οργανισμών που θα παρευρεθούν θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του νησιού μας
αλλά και της χώρας μας. Στις 8 με 12 Ιουνίου 2014 εκπρόσωποι του οργανισμού μας
θα παρευρεθούν στην συνάντηση της Σουηδίας στην πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης Ούμεο, για να παρουσιάσουν την διοργάνωση της Κέας.   

Η Γιορτή, ως αειφόρος δράση, μακροβιότερη και μοναδική στο είδος της στην
Ελλάδα,  με  διεθνή  πλέον  φήμη,  αναγνώριση  από  τα  ΜΜΕ,  έχει  καταφέρει  να
συμβάλει σημαντικά στην πολιτιστική αλλά και οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας
και να αναγνωριστεί ως φεστιβάλ που προάγει τον Ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Για το
λόγο αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να στηριχθεί με όλες τις δυνάμεις μας, ειδικά αυτή
την περίοδο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε από το Δημοτικό συμβούλιο :

α) Να  εγκρίνει  την  πίστωση  που  έχει  ήδη  εγγράψει  στον  ΚΑ  00.6735.0002  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, ποσού 4.500,00€ ως επιχορήγηση του «Κέντρου
Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών “Γιορτή Παραμυθιών”» προκειμένου
να υλοποιήσει την 12η Γιορτή Παραμυθιών κατά την περίοδο 19 με 27 Ιουλίου 2014  
β) Να δώσει την αιγίδα του στις εκδηλώσεις, 



γ) Να  παρέχει  τις  απαιτούμενες  φιλοξενίες  στο  δημοτικό  κτήριο  «Η  Τζιά  μας»
προκειμένου να διαμείνουν οι συντελεστές των εκδηλώσεων. 
δ) Να ζητήσει την έγκριση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπ/σης για τη
χρήση  των  νέων  σχολικών  αιθουσών  του  Δημοτικού  σχολείου  Κορησσίας,  που
γειτνιάζουν με το δημοτικό κτήριο «Η Τζιά μας», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
για τις  ανάγκες  φιλοξενίας  της  ομάδας στήριξης  της  Γιορτής  Παραμυθιών -με  τη
δέσμευση να παραδοθούν στην πρότερη κατάσταση-, καθώς και τον προαύλιο χώρο
του Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου για την υλοποίηση εκδηλώσεων του προγράμματος
της Γιορτής.
ε) Να  παρέχει  τη  χρήση  του  Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  και
δημοτικών  χώρων για  τις  ανάγκες,  που  προκύπτουν  από το  πρόγραμμα  της  12ης
Γιορτής Παραμυθιών.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
αίτημα  του  Κέντρου  Μελέτης  και  Διάδοσης  Μύθων  και  Παραμυθιών  “Γιορτή
Παραμυθιών”, το ανωτέρω πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη 12η Γιορτή Παραμυθιών
και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Να  εγκρίνει  την  πίστωση  που  έχει  ήδη  εγγράψει  στον  ΚΑ  00.6735.0002  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, ποσού 4.500,00€ ως επιχορήγηση του «Κέντρου
Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών “Γιορτή Παραμυθιών”» προκειμένου
να υλοποιήσει την 12η Γιορτή Παραμυθιών κατά την περίοδο 19 με 27 Ιουλίου 2014  
β) Να δώσει την αιγίδα του στις εκδηλώσεις, 
γ) Να  παρέχει  τις  απαιτούμενες  φιλοξενίες  στο  δημοτικό  κτήριο  «Η  Τζιά  μας»
προκειμένου να διαμείνουν οι συντελεστές των εκδηλώσεων. 
δ) Να ζητήσει την έγκριση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπ/σης για τη
χρήση  των  νέων  σχολικών  αιθουσών  του  Δημοτικού  σχολείου  Κορησσίας,  που
γειτνιάζουν με το δημοτικό κτήριο «Η Τζιά μας», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
για τις  ανάγκες  φιλοξενίας  της  ομάδας στήριξης  της  Γιορτής  Παραμυθιών -με  τη
δέσμευση να παραδοθούν στην πρότερη κατάσταση-, καθώς και τον προαύλιο χώρο
του Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου για την υλοποίηση εκδηλώσεων του προγράμματος
της Γιορτής.
ε) Να  παρέχει  τη  χρήση  του  Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  και
δημοτικών  χώρων για  τις  ανάγκες,  που  προκύπτουν  από το  πρόγραμμα  της  12ης
Γιορτής Παραμυθιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2014

Θέμα   8ο:  Διάθεση  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  για  τις  εκδηλώσεις
μνήμης «Λάμπρος Κατσώνης»



Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι και φέτος θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή του Λάμπρου
Κατσώνη. Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε τη διάθεση πίστωσης ύψους έως 800,00€
από τον  Κ.Α.  00.6443 «Δαπάνες  δεξιώσεων και  εθνικών  ή τοπικών  εορτών» του
προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Κέας. 

Η οριστικοποίηση της  ημερομηνίας  διεξαγωγής και  το ακριβές  πρόγραμμα
των  εκδηλώσεων  θα  επεξεργαστεί  από  την  Επιτροπή  Τουριστικής  Προβολής  του
Δήμου Κέας,  με  την πρόθεση συμμετοχής  τόσο τοπικών φορέων,  όσο και  άλλων
σχετικών εκτός Κέας. 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) και την
εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  διάθεση  πίστωσης  ύψους  έως  800,00€  από  τον  Κ.Α.  00.6443
«Δαπάνες  δεξιώσεων  και  εθνικών  ή τοπικών εορτών»  του προϋπολογισμού  έτους
2014  του  Δήμου  Κέας  για  τις  δράσεις  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  «Λάμπρος
Κατσώνης 2014»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2014

Θέμα 9ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Δήμων  για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ετών 2013 &



2014 (4η,  6η,  10η,  11η,  12η,  13η εντολή μεταφοράς  ΣΑΤΑ 2013 & 1η,  2η,  3η

εντολή μεταφοράς ΣΑΤΑ 2014)

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.
Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  9ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.:

1. 13944/10.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΝ-9ΦΧ)
2. 22893/05.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΝ-ΝΗΖ) 
3. 40313/08.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ν-ΞΧΗ)
4. 46658/19.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ10Ν-ΑΝΞ)
5. 49956/12.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6Ν-1ΞΡ) 
6. 52492/31.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ν-5Κ5)
7. 5030/11.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΝ-ΙΩ9)
8. 9224/06.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΝ-8Κ0)
9. 13166/01.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ν-Γ6Ξ)

αποφάσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  εγκρίθηκε  η  κατανομή  πιστώσεων  των
Κεντρικών  Αυτοτελών  Πόρων  των  Δήμων  για  κάλυψη  έργων  και  επενδυτικών
δραστηριοτήτων  ετών  2013  &  2014  (ΣΑΤΑ),  από  τις  οποίες  προκύπτει  η
χρηματοδότηση του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των 140.340,00€.

Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και προτείνουμε
την  κατανομή  ΣΑΤΑ  2013  &  2014,  συνολικού  ποσού  140.340,00€.  για  κάλυψη
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:

• ΚΑ 30.7336.0001: «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οικισμού Κορησσίας»:
50.000,00€

• ΚΑ  30.73230014:  «Κατασκευή  δρόμου  πρόσβασης  στο  νέο  Δημαρχείο»:
10.000,00€

• ΚΑ 30.74120042: «Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικού ρέματος Ποισσών»:
12.915,00€

• ΚΑ 70.74110010: «Μελέτη για καθορισμό αιγιαλού & παραλίας Καρθαίας»:
2.214,00€

• ΚΑ 30.74120041: «Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος Ποισσών»: 11.070,00€
• ΚΑ 30.73230014: «Επισκευή σκαλοπατιών δρόμου Βουρκαρίου»: 4.000,00€ 
• ΚΑ 45.74130001: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέου δημοτικού νε-

κροταφείου»: 5.000,00€
• ΚΑ 30.73260006: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας»: 10.000,00€
• ΚΑ  30.7323.0001  «Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  δρόμου  Ορκού»:

26.440,00€
• ΚΑ  70.7131.0003  «Προμήθεια  μηχανήματος  διαμόρφωσης  παραλιών»:

8.700,00€

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Η  παράταξη  της  μειοψηφίας  διατυπώνει  επιφυλάξεις  για  το  έργο  «Διαμόρφωση
χώρου στάθμευσης Κορησσίας» και τη σχετική κατανομή, χωρίς να καταψηφίζει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Αποδέχεται τις πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη
έργων  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων  ετών  2013  &  2014,  συνολικού  ύψους
140.340,00€ και τις κατανέμει στους κάτωθι ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014 του Δήμου Κέας:

• ΚΑ 30.7336.0001:  «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οικισμού Κορησσίας:
50.000,00€

• ΚΑ  30.73230014:  «Κατασκευή  δρόμου  πρόσβασης  στο  νέο  Δημαρχείο»:
10.000,00€

• ΚΑ 30.74120042: «Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικού ρέματος Ποισσών»:
12.915,00€

• ΚΑ 70.74110010: «Μελέτη για καθορισμό αιγιαλού & παραλίας Καρθαίας»:
2.214,00€

• ΚΑ 30.74120041: «Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος Ποισσών»: 11.070,00€
• ΚΑ 30.73230014: «Επισκευή σκαλοπατιών δρόμου Βουρκαρίου»: 4.000,00€ 
• ΚΑ 45.74130001: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέου δημοτικού νε-

κροταφείου»: 5.000,00€
• ΚΑ 30.73260006: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας»: 10.000,00€
• ΚΑ  30.7323.0001  «Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  δρόμου  Ορκού»:

26.440,00€
• ΚΑ  70.7131.0003  «Προμήθεια  μηχανήματος  διαμόρφωσης  παραλιών»:

8.700,00€
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2014

Θέμα 10ο: Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Κέας



Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2014 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις
13/9/2013 με την υπ'  αριθμ 150/2013 απόφαση. Λαμβάνοντας υπόψη και  την υπ’
αριθμ. 73/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι απαραίτητο να αναμορ-
φωθεί προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες και να απε-
ντάξουμε δαπάνες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη
η αναμόρφωσή του, προκειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν
μετά την ψήφισή του.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:
1. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης& ενίσχυση ΚΑ 30.7412.0038 «ΜΠΕ του έρ-
γου Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας» συνο-
λικό ποσό 7.995,00€, λόγω ένταξης στο ΕΣΠΑ
2. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ 30.7412.0043 «Οριστική μελέτη του έρ-
γου Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας» ποσό
15.375€, λόγω ένταξης στο ΕΣΠΑ
3. Δημιουργία ΚΑ 30.7341.0002 «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Καρθαίας» ποσό 20.000,00€, λόγω ένταξης στο ΕΣΠΑ
4. Δημιουργία ΚΑ 30.7323.0001 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Ορ-
κού» ποσό 26.440,00€ (ΣΑΤΑ)
5.  Δημιουργία  ΚΑ  30.7336.0001  «Αντικατάσταση  αγωγού  ομβρίων  οικισμού
Κορησσίας: 50.000,00€ (ΣΑΤΑ)
6.  Αλλαγή  φορέα  χρηματοδότησης ΚΑ  30.73230014:  «Κατασκευή  δρόμου
πρόσβασης στο νέο Δημαρχείο»: 10.000,00€ (ΣΑΤΑ)
7. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ 70.74110010: «Μελέτη για καθορισμό αι-
γιαλού & παραλίας Καρθαίας»: 2.214,00€ (ΣΑΤΑ)
8. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ 30.74120042: «Τοπογραφική αποτύπωση
κεντρικού ρέματος Ποισσών»: 12.915,00€ (ΣΑΤΑ)
9.  Αλλαγή  φορέα  χρηματοδότησης ΚΑ  30.74120041:  «Οριοθέτηση  κεντρικού
ρέματος Ποισσών»: 11.070,00€ (ΣΑΤΑ)
10. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ 30.73230014: «Επισκευή σκαλοπατιών
δρόμου Βουρκαρίου»: 4.000,00€ (ΣΑΤΑ)
11. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ 45.74130001: «Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων νέου δημοτικού νεκροταφείου»: 5.000,00€ (ΣΑΤΑ)
12.  Αλλαγή  φορέα  χρηματοδότησης ΚΑ  30.73260006:  «Διαμόρφωση  χώρου
στάθμευσης Κορησσίας»: 10.000,00€ (ΣΑΤΑ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  την
απόφασή του με αριθμ. 150/2013  και την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου
Κέας ως εξής:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
2013 ΔΗΜΟΣ ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ 2015



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ         
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ         
Βελτίωση -Επέκταση δι-
κτύου ύδρευσης Ιουλίδας Χ    

696.000,00
€  696.000,00 €

811.152,40
€

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ         
         
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ         
         
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ         
         

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ         
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ         
         
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ         
Κατασκευή αγωγού απο-
χέτευσης από Μ.Β.Κ. 
Βουρκαρίου προς αντλιο-
στάσιο Κορησσίας Χ 60.000,00     60.000,00 €  
Τεχνικό ανάμεσα στο Δη-
μοτικό και στο κέντρο πο-
λιτισμού  6.730,00 €     6.730,00 €  
Διάνοιξη αγωγού ομβρύων
στο Βουρκάρι  6.730,00 €     6.730,00 €  
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ         
         
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ         

Επισκευή σκαλοπατιών 
δρόμου Βουρκαρίου   4.000,00 €    4.000,00 €  
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ         

Διαμόρφωση χώρου στάθ-
μευσης Κορησσίας  10.000,00 €     10.000,00 €  

ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣ         
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ         
Κατασκευή δικτύου ύδρευ-
σης οικισμού Κάτω Με-
ριάς  23.000,00 €     23.000,00 €  
         
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ         
Αντικατάσταση αγωγού 
ομβρίων οικισμού Κορησ-
σίας   

50.000,00
€    50.000,00 €  

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ         
         
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ         
         
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ         
         
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ         
Διαμόρφωση οδού 
πρόσβασης αρχαιολογικού 
χώρου Καρθαιας     

20.000,00
€  20.000,00 €

370.000,00
€

Κατασκευή δρόμου 
πρόσβασης στο νέο Δη-
μαρχείο   10.000,00    10.000,00 €  
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ         



Κατασκευή τοιχίου αντι-
στήριξης δρόμου Ορκού   

26.440,00
€    26.440,00 €  

Εργασίες ολοκλήρωσης 
Δημοτικών Σφαγείων Χ 89.280,00 €

500.000,00
€    589.280,00 €  

ΜΕΛΕΤΕΣ         
Μελέτη αποκατάστασης 
ΧΑΔΑ Χ    8.610,00 €  8.610,00 €  

Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κέας Χ   
19.002,12

€   19.002,12 €
32.369,52

€
Μελέτη αποχέτευσης Δή-
μου Κέας Χ     

100.000,00
€ 100.000,00 €

103.001,22
€

Μελέτη βελτίωσης και 
επέκτασης δικτύου ύδρευ-
σης Κορησσίας, Βουρκαρί-
ου, Οτζιά Χ 0,00 €     0,00 € 3.557,64 €

Μελέτη Περιβ. Επιπτώσε-
ων του έργου βελτίωσης 
και επέκτασης δικτύου 
ύδρευσης Κορησσίας, 
Βουρκαρίου, Οτζιά Χ 5.940,90 €     5.940,90 € 2.546,10 €
Μελέτη δικτύου ύδρευσης 
Ποισσών - Κουνδούρου - 
Κατωμεριάς Κέας Χ 0,00 €     0,00 €

28.257,57
€

Μελέτη Περιβ. Επιπτώσε-
ων του έργου ύδρευσης 
Ποισσών - Κουνδούρου - 
Κατωμεριάς Κέας Χ 5.940,90 €     5.940,90 € 2.546,10 €
Μελέτη αγωγού αποχέτευ-
σης ομβρύων υδάτων Ξη-
ροκάμπου Κορησσίας Ν. 
Κέας Χ 3.505,50 €     3.505,50 €  

Πολεοδομική μελέτη νέου 
Δημοτικού Νεκροταφείου Χ 0,00 €     0,00 €  
Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων νέου Δημοτι-
κού Νεκροταφείου  5.000,00 €     5.000,00 €  

Μελέτη γεωλογικής κα-
ταλληλότητας για την κα-
τασκευή νέου νεκροταφεί-
ου νήσου Κέας Χ 1.230,00 €     1.230,00 €  
Μελέτη οδοποιϊας βελτίω-
σης υφιστάμενης οδού Κο-
ρησσίας Ξύλων Χ 6.150,00 €     6.150,00 €  
Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων βελτίωσης 
υφιστάμενης οδού Κορησ-
σίας Ξύλων Χ 1.845,00 €     1.845,00 €  

Μελέτη οδοποιϊας βελτίω-
σης υφιστάμενης οδού 
Οτζιά Ακρωτηρίου Χ 2.460,00 €     2.460,00 €  

Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων βελτίωσης 
υφιστάμενης οδού Οτζιά 
Ακρωτηρίου. Χ 738,00 €     738,00 €  

Τοπογραφική αποτύπωση 
για τον καθορισμό των 
γραμμών αιγιαλού και πα-
ραλίας στην περιοχή Καρ-
θαία Ν. Κέας Χ  2.214,00 €    2.214,00 €  



Προμελέτη περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων του έργου
"Διαμόρφωση οδού 
πρόσβασης στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Καρθαίας" Χ 4.920,00 €     4.920,00 €  

Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου 
"Διαμόρφωση οδού 
πρόσβασης στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Καρθαίας"     7.995,00 €  7.995,00 € 0,00 €

Οριστική μελέτη  του έρ-
γου "Διαμόρφωση οδού 
πρόσβασης στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Καρθαίας"     

15.375,00
€  15.375,00 €  

Βυθομετρική αποτύπωση 
Καρθαίας  5.000,00 €     5.000,00 €  
Μελέτη Λιμενικών Έργων 
Καρθαίας  10.500,00 €     10.500,00 €  
ΜΠΕ Λιμενικών Έργων 
Καρθαίας  8.000,00 €     8.000,00 €  
Τοπογραφική αποτύπωση 
κεντρικού ρέμματος Ποισ-
σών Χ  

12.915,00
€    12.915,00 €  

Οριοθέτηση κεντρικού 
ρέματος Ποισσών Χ  

11.070,00
€    11.070,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ  56.500,30 €
31.199,00

€
19.002,12

€
31.980,00

€
100.000,00

€ 238.681,42 €  
         

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  23.000,00 € 0 0
696.000,00

€ 0,00 € 719.000,00 €  
         

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  73.460,00 €
50.000,00

€ 0 0 0 123.460,00 €  
         
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ         
         
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ  0,00     0,00 €  
         
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  4.000,00 € 10.000,00 0 20.000,00 0 34.000,00 €  
         

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  85.280,00 €
576.880,00

€ 0 0 0 662.160,00 €  
         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  242.240,30 €
668.079,00

€
19.002,12

€
747.980,00

€
100.000,00

€
1.777.301,42

€  
         

14/04/14         

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2014

Θέμα 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ.
Στυλιανό Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2014 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
στις 06/11/2013 με την υπ΄ αριθμ 182/2013 απόφαση, είναι απαραίτητο να αναμορ-



φωθεί  προκειμένου να επικαιροποιηθεί  και για να εντάξουμε στον προϋπολογισμό
νέες δαπάνες, και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Για το
λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου  να συμπληρωθεί με
νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής

Α. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 20.6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 1.290,00
2 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 1.290,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.290,00 1.290,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 45.6279.0002 Καθαρισμός νεκροταφείων 2013 (συνεχι-

ζόμενο)
200,00

2 45.6279.0003 Καθαρισμός νεκροταφείων 2014 200,00
ΣΥΝΟΛΟ 200,00 200,00

Η αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ δεν επηρεάζει την ισότητα εσόδων – εξόδων των 
υπηρεσιών.

Β. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (εκτός ανταποδοτικών)

 ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 2119.0022 Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για το
πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

739,82

ΣΥΝΟΛΟ 739,82

Με την  υπ΄  αριθμό  5853/17-2-2014  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΒΙΕΟΝ-Π59) επιχορηγήθηκε ο Δήμος με το ανωτέρω ποσό. Το ποσό αυτό μεταφέρε-
ται στο αποθεματικό και θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 00.6737.0002 «Απόδοση επιχορή-
γησης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι».

Με την ανωτέρω αναμόρφωση δεν  προκύπτει  υπέρβαση του ανώτατου ορίου  της
Ομάδας Εσόδων 1, όπως αυτό υπολογίστηκε βάσει των οριζομένων  στο κεφ.Β1 του
άρθρου 3 της ΚΥΑ 30842/1-8-2013 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προ-
ϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014»

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ



ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ
1

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.342,67 15.640,00

02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΑ 27.795,06 -1.643,00 13.357,00

03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 178.021,45 342.936,30

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 70.197,00 95.009,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.815,00 3000,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.921,26 1.600,00

15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 18.974,97 24.000,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 150,09
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 353.088,11 14.307,61 289.957,61
22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 203.041,31 19.569,31 21.569,31

ΣΥΝΟΛΟ 879.346,92 32.233,92 807.069,22

ΣΚΕΛΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 1214.0008 Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφο-
ρών προγράμματος ΟΑΕΔ

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00

Το  ως  άνω  ποσό  μεταφέρεται  στο  αποθεματικό  και  θα  διατεθεί  από  τους  ΚΑΕ
10.6054 και 20.6054.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 5111 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά
έσοδα

155.338,08

2 5121 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα
έσοδα

37.089,57

3 5122 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα
έσοδα ΠΔΕ

58.794,79

ΣΥΝΟΛΟ 155.338,08 95.884,36

Το χρηματικό υπόλοιπο αναμορφώνεται προκειμένου να επικαιροποιηθεί με τα δεδο-
μένα της 31/12/2013. Η επικαιροποίηση του χρηματικού υπολοίπου αυξάνει το απο-
θεματικό κατά 59.453,72 €.

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 00.6056.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 8.502,00
2 00.6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 2.834,00
3 00.6312.0001 Λοιποί φόροι 5.000,00



4 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00
5 00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 5.000,00
6 10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προ-

σωπικού
3.710,00

7 10.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινή-
των

3.000,00

8 10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρο-
νικά συγκροτήματα

5.000,00

9
10 70.6264.0003 Επισκευή και συντήρηση λοιπών μηχα-

νημάτων σφαγείου
4.000,00

11 70.6279.0005 Καθαρισμός παλιών σφαγείων έτους
2013(συνεχιζόμενο)

2.100,00

12 70.6654.0003 Προμήθεια λοιπού υλικού 3.000,00
13 70.6662.0001 Διάφορα υλικά για συντήρηση εγκατα-

στάσεων
10.500,00

14 70.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00
15 70.7135.0002 Προμήθεια σκέπαστρου και ντουλα-

πιών για το πυροσβεστικό όχημα
2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 54.646,00 5.000,00

Η αύξηση των δαπανών  κατά 49.646,00 € προέρχεται από το αποθεματικό.

ΕΡΓΑ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 30.7412.0038 «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
οδού πρόσβασης προς Καρθαία»

7.695,00

2 30.7412.0043 Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης προς 
Καρθαία

15.375,00

3 30.7323.0001 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου
Ορκού

26.440,00

30.7336.0001 Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οικισμού
Κορησσίας

50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 76.440,00 23.070,00

Οι ως άνω μελέτες  εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη
αναμόρφωσής τους  και  η  μεταφορά των πιστώσεών τους  για την  δημιουργία του
ΚΑΕ 30.7323.0001 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Ορκού», σύμφωνα με
το άρθρο 161 παράγραφος 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το υπολειπόμενο
ποσό με το οποίο αυξήθηκαν οι δαπάνες για έργα 53.370,00 € προέρχεται από το απο-
θεματικό.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ



1 1328.0005 Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Συ-
ντήρηση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρ-

θαίας»

43.370,00

ΣΥΝΟΛΟ 43.370,00

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 30.7341.0004  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
οδού πρόσβασης προς Καρθαία»

7.995,00

2 30.7341.0003 Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης προς Καρ-
θαία

15.375,00

3 30.7341.0002 Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιο-
λογικό χώρο της Καρθαίας

20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 43.370,00

Από την με Α.Π  1170/17-3-2014 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:
ΒΙΞΟ7ΛΞ-Ψ6Α)  εγκρίθηκε  η  χρηματοδότηση  του  Δήμου  Κέας  για  την  εν  λόγω
πράξη συνολικού προϋπολογισμού 413.370,00€. Για το έτος 2014 εκτιμάται ότι θα
εκταμιευθεί και θα πληρωθεί το ποσό των 43.370,00€, το οποίο και εγγράφεται στον
προϋπολογισμό βάσει των οριζομένων στην παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 30842/1-8-
2013 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονο-
μικού έτους 2014»

Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κατά την ανωτέρω αναμόρφωση του προϋπολογισμού το αποθεματικό του Δήμου
(ΚΑΕ 9111) κινήθηκε ως εξής:
α/α ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 9111 Από την επιχορήγηση για το πρόγραμμα «Βοή-
θεια στο σπίτι»

739,82

2 9111 Από την επιχορήγηση εισφορών για το πρόγραμ-
μα ΟΑΕΔ

5.000,00

3 9111 Από την επικαιροποίηση του χρηματικού υπολοί-
που

59.453,72

4 9111 Από την αύξηση λειτουργικών δαπανών 49.646,00
5 9111 Από την αύξηση των δαπανών για έργα 53.370,00

ΣΥΝΟΛΟ 65.193,54 103.016,00

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι κατά την διαδικασία της αναμόρφωσης
το αποθεματικό του Δήμου μειώθηκε κατά το ποσό των 37.822,46€ και διαμορφώθη-
κε στο ποσό των 24.829,77 € που αποτελεί το 1,94% του συνόλου των εγγεγραμ-
μένων τακτικών εσόδων.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθμ. 182/2013 απόφασή του και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.  Ιωάννης Ευαγγέλου και κα Μαρία Ξυδοπούλου –
Κορασίδη, ψηφίζουν “ΚΑΤΑ”)

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου
Κέας, όπως αυτή παρατίθεται παραπάνω

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2014

Θέμα 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ.
Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι οι κάτωθι πολίτες αιτούνται επιστροφή χρημάτων και για τον λόγο αυτό



η οικονομική υπηρεσία  του Δήμου εισηγείται  την  λήψη απόφασης  για επιστροφή
αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών,  που  διαπιστώθηκε  μετά  από  έλεγχο  της
υπηρεσίας στους:

1) Πουλάκης Γεώργιος του Δημητρίου,  κωδικός οφειλέτη 10655, να επιστραφεί
ποσό  32,38€, διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στις 21/1/2014 στην Εθνική Τράπεζα  το
ποσό των 58,13€ για εξόφληση τελών νεκροταφείου, του υπ'αριθμ. βεβ. Καταλόγου
5190/17-9-2013 με αριθμό βεβαίωσης 17/17-9/2013, διότι η οφειλή του ήταν 25,00€
πλέον προσαυξήσεων(0,75€), ποσό το οποίο και εξοφλήθηκε με το  υπ'αριθμ.55/23-1-
2014 διπλότυπο είσπραξης.

2) Κοζαδίνος Αντώνιος του Στεφάνου,  κωδικός οφειλέτη 11261, να επιστραφεί το
ποσό των 58,93€, διότι κατέθεσε στις 31/1/2014 στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των
100,56€ για εξόφληση τελών ύδρευσης ενώ η πραγματική του οφειλή ήταν 41,63€.
Πιο  αναλυτικά  οι  χρεώσεις  του  ήταν  για  το  χρονικό  διάστημα  από  11ος/2011-
5ος/2012 του υπ'αριθμ.7046  βεβ. Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης 41/24-12-2013
41,10€,  και  για  το  χρονικό  διάστημα  6ος/2012-11ος/2012  του  υπ'αριθμ.7110  βεβ.
Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης 43/30-12-2013 ποσό 0,53€. Το ποσό των 41,63€
πιστώθηκε με το υπ' αριθμ. 285/4-2-2014 διπλότυπο είσπραξης. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1) Πουλάκης  Γεώργιος  του  Δημητρίου,  κωδικός  οφειλέτη  10655:  να  γίνει
επιστροφή ποσού 32,38€, λόγω κατάθεσης ποσού μεγαλύτερου από το οφειλόμενο. 
2) Κοζαδίνος Αντώνιος του Στεφάνου, κωδικός οφειλέτη 11261, να γίνει επιστροφή
ποσού 58,93€, λόγω κατάθεσης ποσού μεγαλύτερου από το οφειλόμενο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 76/2014

Θεμα 13ο: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης  

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.
Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι κατόπιν αιτήσεων πολιτών και ελέγχου της οικονομικής υπηρεσίας του



Δήμου ζητείται η διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης κοιμητηρίων και λοιπών
τελών των κάτωθι οφειλετών:

1) Κατά την 17η Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 2013,
εξετάστηκε το αίτημα ενστάσεως της  κας  Τσαγκάρη -Πιτυχούτη Άννας,  κωδικός
οφειλέτη  11095,  όπου,  κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμ.
Πρωτ.4708/26-8-2013 και αριθμ. βεβαίωσης 14/27-8-2013, για το χρονικό διάστημα
6ος 2012/11ος 2012, το  υδρόμετρο ακινήτου  στην  περιοχή  Οτζιάς  Κέας  με  αριθμό
3421570 κατέγραψε 160 κυβικά που αντιστοιχούν σε 192,26€(συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’αριθμ.4545/20-8-2013 αίτησή της , ζήτησε τον έλεγχο
του υδρομετρητή, διότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
Έτσι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν παράλληλη
μέτρηση  στις 29/8/2013, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην
καταγραφή των κυβικών. Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 178/2013
απόφαση  του  συγκεκριμένου  θέματος  η  χρέωση  επαναβεβαιώθηκε  με  τα  αρχικά
κυβικά.
Η κ. Τσαγκάρη-Πιτυχούτη επανέρχεται με νέο αίτημά της και κάνει ένσταση για την
βεβαίωση τελών ύδρευσης για το διάστημα 12ος/2012 έως 5ος/2013.  Κατά το εν
λόγω χρονικό διάστημα το υδρόμετρο της  οικίας  της κατέγραψε 180 κυβικά,  που
αντιστοιχούν σε 257,66€.  Η κ.  Πιτυχούτη  αναφέρει  ότι  τα κυβικά αυτά δεν είναι
πραγματικά διότι η οικία της παρέμεινε κλειστή κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα,
ενώ  η  παραμονή  της  είναι  μικρή  και  μόνο  κατά  τους  θερινούς  μήνες.  Επίσης,
επιμελώς φροντίζει να κλείνει τον διακόπτη της παροχής της, ενώ δεν τίθεται  θέμα
αφανούς  διαρροής.  Σύμφωνα  με  τη  βεβαίωση  του  αρμόδιου  υπαλλήλου  της
υπηρεσίας  ύδρευσης,  το  εν  λόγω  υδρόμετρο  αντικαταστάθηκε  το  Δεκέμβριο  του
2013, διότι λόγω της παλαιότητάς του δεν ήταν δυνατή η αποτύπωση των κυβικών. Η
οφειλέτης ζητά τη ευνοϊκή εξέταση του αιτήματός της, κάνοντας αναφορά και στις
παλαιότερες  καταναλώσεις  της,  οι  οποίες  κυμαίνονταν  σε  φυσιολογικά  επίπεδα.
Συνεπώς,  προτείνεται  να  υπολογιστεί  ο  μέσος  όρος  των  τεσσάρων  τελευταίων
καταναλώσεων,  χωρίς  αυτός  να  υπερβαίνει  την  αντίστοιχη  περσινή  ένδειξη.  Στην
περίπτωση αυτή ο μέσος όρος είναι 285 κυβικά, όπου όμως επειδή ξεπερνούν την
αντίστοιχη  περσινή  κατανάλωση,  η  χρέωση  θα  είναι  για  58  κυβικά,  τα  οποία
αντιστοιχούν σε 45,76€.

2) Πούλη Αικατερίνη, κωδικός οφειλέτη 11382, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης για το χρονικό διάστημα 12ος/2012 έως 5ος/2013, το υδρόμετρο ακινήτου
στην Κορησσία Κέας με αριθμό 058800-08 κατέγραψε 574 κυβικά, που αντιστοιχούν
σε 3.755,74€. Η κυρία Πούλη με την υπ'αριθμ. 1046/25-2-2014 αίτησή της ζήτησε
τον  έλεγχο  του  υδρομέτρου,  και  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  της  υπηρεσίας  ύδρευσης
βεβαίωσε βλάβη στο υδρόμετρο που είχε ως αποτέλεσμα την μη λειτουργία αυτού.
Προτείνεται να επαναβεβαιωθεί η χρέωση σύμφωνα με τον μέσο όρο των τεσσάρων
τελευταίων καταναλώσεων χωρίς να υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη. Στην
περίπτωση αυτή ο μέσος όρος είναι 135 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 184,22€. 

3)Μπιθημήτρη Ιακωβίνα,  κωδικός  οφειλέτη  9615,  κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών  ύδρευσης  για  το  χρονικό  διάστημα  12ος/2012  έως  5ος/2013 το  υδρόμετρο
ακινήτου  στην  Κορησσία  Κέας  με  αριθμό  544805  κατέγραψε  291  κυβικά  που
αντιστοιχούν σε 1.209,19€. Η κ. Μπιθημήτρη με την υπ'αριθμ.1569/19-3-2014 αίτησή
της ζητά την ευνοϊκή εξέταση του θέματος, διότι η υπερβολική κατανάλωση κυβικών
προκλήθηκε από αφανή διαρροή. Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης



βεβαιώνει την ύπαρξη αφανούς διαρροής και συνεπώς -σύμφωνα με τον κανονισμό
ύδρευσης-  δύναται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  προβεί  σε  μερική  μείωση  του
λογαριασμού.

4) Σκαμάγκας Αλέξανδρος, κωδικός οφειλέτη 12020, κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών  ύδρευσης  για  το  χρονικό  διάστημα  12ος/2012  έως  5ος/2013 το  υδρόμετρο
ακινήτου  στον  Οτζιά  Κέας  με  αριθμό  25760162  κατέγραψε  268  κυβικά  που
αντιστοιχούν σε 916,02€. Ο κ. Σκαμάγκας με την υπ'αριθμ. 1275/10-3-2014 αίτησή
του ζήτησε τον έλεγχο του υδρομέτρου  με την διαδικασία της παράλληλης μέτρησης.
Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησε στις  7 Απριλίου
2014 παράλληλη μέτρηση στο εν λόγω υδρόμετρο, το αποτέλεσμα της οποίας έδειξε
απόκλιση της τάξεως του 3,5%. Όπως ορίζεται στον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου
όταν διαπιστώνεται απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών μεγαλύτερη του+/- 3%,
τότε  επαναβεβαιώνεται  η  χρέωση  σύμφωνα  με  τον  μέσο  όρο  των  τεσσάρων
τελευταίων καταναλώσεων χωρίς να υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη. Στην
περίπτωση αυτή ο μέσος όρος είναι 114 κυβικά, όπου όμως επειδή ξεπερνούν την
αντίστοιχη   περσινή  κατανάλωση,  η  χρέωση  θα  είναι  για  77  κυβικά  τα  οποία
αντιστοιχούν σε 60,26€.

5)  Κυβερνήτης  Γεώργιος,  κωδικός  οφειλέτη  12216,  και  Κυβερνήτης  Χρήστος
κωδικός  οφειλέτη  12215,  κατά  την  σύνταξη  καταλόγου  τελών  ύδρευσης  για  το
χρονικό διάστημα 12ος/2012 έως 5ος/2013 τα υδρόμετρα ακινήτων στον Οτζιά Κέας
με  αριθμούς  30003  και  29946  κατέγραψαν  346  και  167  κυβικά  αντίστοιχα  που
αναλογούν σε 1.596,18€ και 215,15€ αντιστοίχως. Οι κ.κ. Κυβερνήτης Γεώργιος και
Χρήστος  με  την  υπ'αριθμ.  1644/21-3-2014  αίτησή  τους  ζήτησαν  τον  έλεγχο  των
υδρομέτρων  με την διαδικασία της παράλληλης μέτρησης. Ο αρμόδιος υπάλληλος
της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησε στις 9 Απριλίου 2014 παράλληλη μέτρηση
στα εν λόγω υδρόμετρα, όπου όμως δεν διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των
κυβικών,  γεγονός  που  αποδεικνύει  την  σωστή  λειτουργία  των  υδρομέτρων.
Προτείνεται  συνεπώς  να  γίνει  επαναβεβαίωση  των  αρχικώς  βεβαιωμένων  ποσών,
δηλαδή για το υδρόμετρο με αριθμό 30003, 346 κυβικά που αναλογούν σε 1.596,18€
και για το υδρόμετρο 29946, 167 κυβικά που αναλογούν σε 215,15€.

6) Μαρτίνος Αθανάσιος κωδικός οφειλέτη 10422,  κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών  ύδρευσης  για  το  χρονικό  διάστημα  12ος/2012  έως  5ος/2013 το  υδρόμετρο
ακινήτου  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αριθμό  20510878  κατέγραψε  386  κυβικά,  που
αναλογούν σε 1.944,98€. Ο κ. Μαρτίνος Αθανάσιος με την υπ'αριθμ. 1274/10-3-2014
αίτησή του ζήτησε τον έλεγχο του υδρομέτρου με τη διαδικασία της  παράλληλης
μέτρησης. Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησε στις 9
Απριλίου  2014  παράλληλη  μέτρηση  στο  εν  λόγω  υδρόμετρο,  όπου  όμως  δεν
διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών, γεγονός που αποδεικνύει την
σωστή λειτουργία του υδρομέτρου. Προτείνεται συνεπώς να γίνει επαναβεβαίωση του
αρχικώς βεβαιωμένου ποσού, δηλαδή για το υδρόμετρο με αριθμό 20510878, 386
κυβικά που αναλογούν σε 1.944,98€.

7)  Κυταριόλος Γεώργιος  κωδικός  οφειλέτη 11176,    κατά την σύνταξη του υπ'
αριθμ. 1692/21-3-2014 βεβ. καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 10/21-
3-2014 για το  χρονικό διάστημα 12ος/2012 έως 5ος/2013 το υδρόμετρο ακινήτου
στην Κορησσία Κέας με αριθμό 833625 κατέγραψε 449 κυβικά  που αναλογούν σε
2.494,34€. Ο κ.  Κυταριόλος με την υπ'αριθμ. 2046/7-4-2014 αίτησή του ζητά την



ευνοϊκή εξέταση του θέματος, διότι η υπερβολική κατανάλωση κυβικών προκλήθηκε
από αφανή διαρροή. Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης βεβαιώνει την
ύπαρξη  αφανούς  διαρροής,  και  συνεπώς  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  ύδρευσης,
δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί σε μερική μείωση του λογαριασμού.

8) Λέπουρα- Ζουλού Μαρία, κωδικός οφειλέτη 11289, ζητά με την υπ'αριθμ. 622/6-
2-2014 αίτησή της, την εξέταση χρεώσεων  για τέλη ύδρευσης υδρομέτρου οικίας που
βρίσκεται  στην  Κορησσία  Κέας  διότι  οι  χρεώσεις  βάσει  των  καταγεγραμμένων
κυβικών είναι πολύ υψηλές. Κατά την 17η Συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου 2013
συζητήθηκε ανάλογη αίτηση της κ.Λέπουρα με τα εξής στοιχεία: Κατά την σύνταξη
καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμ.  Πρωτ.695/21-2-2013  και  αριθμ.  βεβαίωσης
5/21-2-2013, για το χρονικό διάστημα  10ος 2010/4ος 2011,  το υδρόμετρο ακινήτου
στην  περιοχή  Κορησσία  Κέας  με  αριθμό  29339  ιδιοκτησίας  κ.  Λέπουρα  Ζουλού
Μαρίας  κατέγραψε  362  κυβικά  που  αντιστοιχούν  σε  1.209,34€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 4440/5-7-2012 αίτησή
της ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι  θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή
για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης πραγματοποίησε
έλεγχο  στις  με  την  διαδικασία  της  παράλληλης  μέτρησης  στις  19/12/2012  όπου
καταγράφηκε απόκλιση  της τάξεως του 4,5%. Έτσι υπολογίστηκε σύμφωνα με το
κανονισμό της ύδρευσης να υπολογιστεί η τεκμαρτή κατανάλωση, βάσει του μέσου
όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων και δίχως να υπερβαίνει την αντίστοιχη
περσινή ένδειξη η οποία αντιστοιχούσε σε 230 κυβικά, τα οποία υπολογίζονται σε
660,29€.
Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης προέβη στην αλλαγή  του υδρομέτρου
στις  5/12/2013.  Συνεπώς  εφόσον  αποδεδειγμένα  αποδείχτηκε  από  την  υπηρεσία
ύδρευσης ότι  πρόκειται  για  ένα υδρόμετρο το οποίο λειτουργεί  ελαττωματικά,  να
γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης για το διάστημα 5/2011-10/2011 βεβ. Καταλόγου
τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012, ποσού 808,35€, για 50 κυβικά τα
οποία αντιστοιχούν σε 65,18€. Ομοίως για τα χρονικά διαστήματα 11/2011-5/2012,
6/2012-11/2012,  12/2012-5/2013  και  6/2013-11/2013,  να  γίνει  βεβαίωση  τελών
ύδρευσης για 50 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 65,18€.

9) Σχετικά με την υπ΄ άριθμ.1714/24-3-2014  αίτηση  του κ. Μορφωνιού Γεωργίου,
που  υποβλήθηκε  στην  υπηρεσία  μας,  στην  οποία   αναφέρει  ότι  η  χρέωση τελών
ύδρευσης  η οποία προέκυψε στο ακίνητο  ιδιοκτησίας του είναι πλασματική λόγω
επαναλαμβανόμενων διακοπών του νερού  κατά το έτος 2009.

Ανάλογη αίτηση είχε υποβληθεί κατά το έτος 2009.  Το Δ.Σ με την 164/2009
απόφαση του είχε αποφασίσει  τη μείωση του αρχικού ποσού χρέωσης που ανερχόταν
στα 493,48 €.

Το τελικό ποσό που προέκυπτε ανερχόταν στα 155,40 €.
Για τη μείωση του ποσού λήφθηκε υπόψη η υπεύθυνη δήλωση του τότε αρμόδιου
υδραυλικού που υπηρετούσε  στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου.

Επομένως το αίτημα έχει ήδη εξεταστεί από  το τότε Δημοτικό Συμβούλιο και
έχει ληφθεί απόφαση. Από την υφιστάμενη Νομοθεσία δεν προβλέπεται επανεξέταση
του ίδιου θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  το
αίτημα του πολίτη και την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.  Ιωάννης Ευαγγέλου, κα Μαρία Ξυδοπούλου – Κο-
ρασίδη και Στυλιανός Βασιλάκης ψηφίζουν “ΠΑΡΩΝ”)

Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1)Τσαγκάρη -Πιτυχούτη Άννα,  κωδικός  οφειλέτη 11095:  να υπολογιστεί  ο μέσος
όρος  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων,  χωρίς  αυτός  να  υπερβαίνει  την
αντίστοιχη περσινή ένδειξη. Στην  περίπτωση αυτή ο μέσος όρος είναι 285 κυβικά,
όπου όμως επειδή ξεπερνούν την αντίστοιχη περσινή κατανάλωση, η χρέωση θα είναι
για 58 κυβικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 45,76€.
2)  Πούλη  Αικατερίνη,  κωδικός  οφειλέτη  11382:  να  επαναβεβαιωθεί  η  χρέωση
σύμφωνα  με  τον  μέσο  όρο  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων  χωρίς  να
υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη. Στην  περίπτωση αυτή ο μέσος όρος είναι
135 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 184,22€.
3)Μπιθημήτρη Ιακωβίνα, κωδικός οφειλέτη 9615: να  επαναβεβαιωθεί η χρέωση
σύμφωνα  με  τον  μέσο  όρο  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων,  χωρίς  να
υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη.
4) Σκαμάγκας Αλέξανδρος, κωδικός οφειλέτη 12020: επαναβεβαιώνεται η χρέωση
σύμφωνα  με  τον  μέσο  όρο  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων  χωρίς  να
υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη. Στην  περίπτωση αυτή ο μέσος όρος είναι
114 κυβικά, όπου όμως επειδή ξεπερνούν την αντίστοιχη  περσινή κατανάλωση, η
χρέωση θα είναι για 77 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 60,26€
5)Κυβερνήτης  Γεώργιος,  κωδικός  οφειλέτη  12216,  και  Κυβερνήτης  Χρήστος
κωδικός οφειλέτη 12215: να χρεωθεί με ανώτατη χρέωση 3,00€/κ.μ.
6) Μαρτίνος Αθανάσιος κωδικός οφειλέτη 10422: να χρεωθεί με ανώτατη χρέωση
3,00€/κ.μ.
7)  Κυταριόλος Γεώργιος  κωδικός οφειλέτη 11176: να επαναβεβαιωθεί η χρέωση
σύμφωνα  με  τον  μέσο  όρο  των  τεσσάρων  τελευταίων  καταναλώσεων,  χωρίς  να
υπερβαίνει την αντίστοιχη περσινή ένδειξη.
8) Λέπουρα- Ζουλού Μαρία, κωδικός οφειλέτη 11289: να γίνει επαναβεβαίωση της
χρέωσης για το διάστημα 5/2011-10/2011 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό
βεβαίωσης 21/4-9-2012,  ποσού 808,35€,  για  50 κυβικά τα  οποία  αντιστοιχούν σε
65,18€.  Ομοίως  για  τα  χρονικά  διαστήματα  11/2011-5/2012,  6/2012-11/2012,
12/2012-5/2013  και  6/2013-11/2013,  να  γίνει  βεβαίωση  τελών  ύδρευσης  για  50
κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 65,18€.
9) Μορφωνιός Γεώργιος:  το αίτημα έχει ήδη εξεταστεί  με την 164/2009 απόφαση
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  έχει  ληφθεί  απόφαση.  Από  την  υφιστάμενη
Νομοθεσία δεν προβλέπεται επανεξέταση του ίδιου θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 77/2014

Θέμα  14ο: Διαγραφές  οφειλών  πολιτών  που  αφορούν  σε  τέλη  κοιμητηρίων,
ύδρευσης κ.λπ.

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.
Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης



αναφέρει ότι κατόπιν αιτήσεων πολιτών και ελέγχου της οικονομικής υπηρεσίας του
Δήμου ζητείται η διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, κοιμητηρίων και λοιπών
τελών των κάτωθι οφειλετών:

1) Στέφας Αντώνιος του Νικολάου(κωδικός οφειλέτη 9650, να γίνει διαγραφή ποσού
7,00€,  βεβ.  Καταλόγου  δικαιώματα  από  την  χρήση  οστεοφυλακείου,  με  αριθμό
βεβαίωσης  23/17-9-2012,διότι  ουδέποτε  έγινε  χρήση  του  οστεοφυλακείου,  ενώ
βεβαιώθηκε εκ παραδρομής από την υπηρεσία.

2)Κοζαδίνος  Ηλίας του  Γεωργίου(κωδικός  οφειλέτη  10231),  να  γίνει  διαγραφή
ποσού  25,00€,  του  υπ'αριθμ.  5190  βεβ.καταλόγου  'Εσοδα  από  νεκροταφείο,  με
αριθμό  βεβαίωσης  17/17-9-2013,  διότι  η  χρέωση  αφορά  τις   Κουμουντερέα
Κωνσταντίνα (κωδικός οφειλέτη 13715) και Παούρη Ελευθερία (κωδικός οφειλέτη
13716).

3)Σταμοπούλου Βίκυ του Αθανασίου(κωδικός οφειλέτη 9889), να γίνει διαγραφή
τελών ύδρευσης συνολικού ποσού 343,96€ (πλέον προσαυξήσεων 42,98€ -έως και
την  30/4/2014),  διότι  η  κ.  Σταμοπούλου  ζήτησε  με  την  υπ'αριθμ.1321/11-3-2014
αίτησή της, την επαναβεβαίωση του εν λόγω ποσού στον αντίκλητο-ενοικιαστή της
οικίας του κ. Tellushi Dritan, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ο οποίος είναι και
ο υπόχρεος για την παραπάνω οφειλή. Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του κ. Tellushi,
η  οποία  κατατέθηκε  στο  Αστυνομικό  Τμήμα  Κέας  παρέμεινε  στο  ακίνητο  ως
ενοικιαστής  έως  και  την  28  Φεβρουαρίου  2014.  Έτσι  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω
ζητείται  η  επαναβεβαίωση συνολικού ποσού 386,94€(κεφάλαιο και  προσαυξήσεις)
στον κ. Tellushi Dtitan(κωδικός οφειλέτη 12460) ως ακολούθως:
Για  το διάστημα από 5/2011-10/2011 του καταλόγου τελών ύδρευσης  με  αριθμό
βεβαίωσης 21/4-9-2012 ποσό 104,75€ και προσαύξηση 18,86€, για το διάστημα από
11/2011-5/2012 του  καταλόγου τελών ύδρευσης  με αριθμό βεβαίωσης 5/21-2-2013
ποσό 123,00€ και προσαύξηση 15,99€, και  για το διάστημα από  6/2012-11/2012 του
καταλόγου τελών ύδρευσης  με αριθμό βεβαίωσης 14/27-8-2013 ποσό 116,21€ και
προσαύξηση 8,13€.

4) Δεμένεγα Βασιλική του Δημητρίου κωδικός οφειλέτη 10105, να γίνει διαγραφή
συνολικού ποσού 81,75€, διότι η κ. Δεμένεγα σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 44/9-1-2014
αίτησή της ζήτησε την διαγραφή της ανωτέρω χρέωσης για το υπ'αριθμ. 3452897
υδρόμετρο οικίας που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας, αφού παρέμεινε κλειστό για το
χρονικό διάστημα από 1/11/2011 έως και 30/11/2012, έχοντας τον γενικό διακόπτη
της παροχής κλειστό. Κατόπιν ελέγχου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και με
την βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι η
χρέωση  υπολογίστηκε  τεκμαρτά  λόγω  αποδεδειγμένης  βλάβης  του  υδρομετρητή.
Συνεπώς να χρεωθεί η οφειλέτης με το αναλογούν πάγιο των δύο περιόδων δηλαδή
12,76€ για κάθε περίοδο δηλαδή για 25,52€ και να γίνει διαγραφή συνολικού ποσού
81,75€  ως  εξής:  για  το  διάστημα  από 11/2011-5/2012 του  Καταλόγου  με  αριθμό
βεβαίωσης 41/24-12-2013 ποσό 49,05€ και για το διάστημα από 6/2012-11/2012 του
Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης 43/30-12-2013 ποσό 32,70€.

5) Χάρισμας Χάρισμας  κωδικός οφειλέτη 12041, να γίνει διαγραφή τελών ύδρευσης
συνολικού ποσού 543,66 (πλέον προσαυξήσεων 95,00€) διότι από την 10η Ιουνίου
2011 η επιχείρηση περιήλθε στην ιδιοκτησία της εταιρείας Θ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ &
ΣΙΑ με κωδικό οφειλέτη  13479. Επομένως θα πρέπει να γίνει επαναβεβαίωση του



ποσού στο νέο ιδιοκτήτη ως ακολούθως:
Για  το διάστημα από 5/2011-10/2011 του καταλόγου τελών ύδρευσης  με  αριθμό
βεβαίωσης 21/4-9-2012 ποσό 486,56€ και προσαύξηση 87,58€, για το διάστημα από
11/2011-5/2012 του καταλόγου τελών ύδρευσης  με αριθμό βεβαίωσης 5/21-2-2013
ποσό 57,10€ και προσαύξηση 7,42€

6) Μπερκέτη Ειρήνη αντίκλητος του Δεμένεγα Νικολάου του Εμμανουήλ (κωδικός
οφειλέτη 10118),   ζητά με την υπ'αριθμ.1093/27-2-2014 αίτησή της την διαγραφή
συνολικού ποσού τελών ύδρευσης 49,92€, για ακίνητο που βρίσκεται στη Ιουλίδα
Κέας, λόγω μη ύπαρξης μετρητή. Σύμφωνα με το αρχείο της υπηρεσίας ύδρευσης το
υδρόμετρο με αριθμό 22554 ιδιοκτησίας Δεμένεγα Νικολάου αντικαταστάθηκε και
αφορά τον κ. Ψημίτη Ιωάννη. Συνεπώς ζητείται να γίνει διαγραφή η οποία αναλύεται
ως εξής: Για το διάστημα από 1/10/2007-31/3/2008  με αριθμό βεβαίωσης. 1010/6-
10-2008 ποσό 6,00€,για το διάστημα από 1/4/2008-3/9/2008 βεβ. Καταλόγου τελών
ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης  7/13-4-2009  ποσό  6,00€,για  το  διάστημα  από
1/10/2008-30/3/2009 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 25/9-10-
2009.ποσό 6,00€,για  το  διάστημα από 1/4/2009-30/9/2009  βεβ.  Καταλόγου  τελών
ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης.  14/8-6-2010  ποσό  6,00€,  για  το  διάστημα  από
1/10/2009-31/3/2010 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 27/2-11-
2010 ποσό 6,00€,για το διάστημα από 1/4/2010-30/9/2010 βεβ.  Καταλόγου τελών
ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης   15/28-6-2011 ποσό  6,00€,  για  το  διάστημα  από
1/10/2010-30/4/2011 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 8/2-3-
2012 ποσό 6,96€, για το διάστημα από 1/5/2011-31/10/2011 βεβ. Καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης. 34/4-12-2012 ποσό 6,96€.

7)  Τσούρτης  Θεοδόσιος του  Αναστασίου,  κωδικός  οφειλέτη  13437,  ζητά  με  την
υπ'αριθμ.  6432/20-11-2013  αίτησή  του  την  διαγραφή   τελών  ύδρευσης  για  το
υπ'αριθμ.Ζ241558 υδρόμετρο ακινήτου που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ποσού
528,73€ για το διάστημα 5ος/2011 έως 10ος/2011 βεβ.καταλόγου τελών ύδρευσης με
αριθμό βεβαίωσης 21/4-9-2012, διότι επικαλείται λόγους οικονομικής αδυναμίας. Ο
κ. Τσούρτης κατέθεσε στην υπηρεσία του Δήμου έγγραφα των δηλώσεών του Ε1 και
Ε9 των τελευταίων τριών ετών, όπου αποτυπώνεται η εικόνα της περιουσιακής του
κατάστασης.

8) Φραγκού Ζηνοβία,  κωδικός οφειλέτη 12625, ζητά με την υπ'αριθμ. 6145/4-11-
2013  αίτησή της,την διαγραφή  τελών ύδρευσης για το υπ'αριθμ. 29359 υδρόμετρο
ακινήτου που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας, ποσού 718,41€, καθώς και για βεβαίωση
προστίμου  του  κώδικα  οδικής  κυκλοφορίας  ποσού  200,00€  του   Καταλόγου
πρόστιμα παράνομων σταθμεύσεων (ΚΛΗΣΕΙΣ) με αριθμό βεβαίωσης 24/8-9-2009,
λόγω  απόλυτης  οικονομικής  αδυναμίας  αφού  δεν  διαθέτει  κανένα  περιουσιακό
στοιχείο και  δεν υπάρχει  οικογενειακό εισόδημα  το οποίο μπορεί να καλύψει  τις
βασικές της ανάγκες καθότι είναι άνεργη.
Η κ. Φραγκού κατέθεσε στην υπηρεσία του Δήμου έγγραφα των δηλώσεών της Ε1
και Ε9 των τελευταίων τριών ετών όπου αποτυπώνεται η εικόνα της περιουσιακής της
κατάστασης. Πιο αναλυτικά η διαγραφή τελών ύδρευσης ποσού 718,41€ θα  αφορά
τις κάτωθι περιόδους: Για το χρονικό διάστημα από 1/10/2007-31/3/2008 διαγραφή
ποσού 58,40€ του  Καταλόγου τελών ύδρευσης  με  αριθμό βεβαίωσης  1010/6-10-
2008, για το χρονικό διάστημα από 1/4/2008-30/9/2008 διαγραφή ποσού 82,40€ του
Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης  7/13-4-2009,  για  το  χρονικό
διάστημα από 1/10/2008-31/3/2009 διαγραφή ποσού 48,40€ του  Καταλόγου τελών



ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης25/9-10-2009, για το χρονικό διάστημα από1/4/2009-
30/9/2009  διαγραφή  ποσού  65,90€  του   Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό
βεβαίωσης 14/8-6-2010, 
για το  χρονικό  διάστημα  από  1/10/2009-31/3/2010  διαγραφή  ποσού  58,40€  του
Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης  27/2-11-2010,  για  το  χρονικό
διάστημα από 1/4/2010-30/9/2010 διαγραφή ποσού 50,40€ του  Καταλόγου τελών
ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 15/28-6-2011, 
για  το  χρονικό  διάστημα  από  10/2010-4/2011  διαγραφή  ποσού  66,17€  του
Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης  8/2-3-2012,  για  το  χρονικό
διάστημα  από  5/2011-10/2011  διαγραφή  ποσού  56,36€  του   Καταλόγου  τελών
ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 30/1-11-2012, για το χρονικό διάστημα από 11/2011-
5/2012  διαγραφή  ποσού  65,08€  του   Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό
βεβαίωσης  5/21-2-2013,  για το  χρονικό  διάστημα  από  6/2012-11/2012  διαγραφή
ποσού 72,06€ του  Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 14/27-8-2013
και για το διάστημα από 12/201-5/2013 ποσό χρέωσης 94,84€. 

9)  Μόνος  Ιωάννης  του  Φραγκίσκου,  κωδικός  οφειλέτη  10426,  ζητείται  με  τις
υπ'αριθμ.  256/22-1-2013 αίτηση του κ.  Μόνου να επανεξεταστεί  η χρέωση τελών
ύδρευσης για το υπ'αριθμ.3453588 υδρόμετρο ακινήτου που βρίσκεται στην Ιουλίδα
Κέας, για το διάστημα από 10/2010-4/2011 έως και 12/2012-5/2013 διότι το εν λόγω
υδρόμετρο  καταμετρήθηκε με τεκμαρτές ενδείξεις  από την αρμόδια υπηρεσία, και
μόνο κατά την μέτρηση του τελευταίου εκδοθέντος λογαριασμού για το διάστημα από
12/2012-5/2013 όπου αποτυπώνονται 226 κυβικά. Η υπ'αριθμ. 256/22-1-2013 αίτηση
του κ. Μόνου εξετάστηκε στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ης
Δεκεμβρίου  2013,  όπου  με  την  υπ'αριθμ.  195/2013  απόφασή  του  το  Δημοτικό
Συμβούλιο απέρριψε την αίτηση του πολίτη. Ωστόσο επανέρχεται με νέο αίτημα διότι
στοιχεία για το υδρόμετρο έχουμε από το έτος 2003 όπου η ένδειξη είναι μηδενική,
ενώ η ύπαρξη του μετρητή καταγράφεται από το έτος 1976 γεγονός που ακυρώνει
όλες  τις  ακόλουθες  μετρήσεις  των  επόμενων  ετών.  Ο  κ.  Μόνος  ζήτησε  την
φωτογραφία του υδρομέτρου για το διάστημα 10/2010 έως 4/2011 για να βεβαιώσει
ότι η ένδειξη  που αφορούσε το εν λόγω διάστημα ήταν η σωστή, όμως η φωτογραφία
αποτυπώνει το υδρόμετρο με κλειστό καπάκι. Ο ίδιος είχε καταγράψει στις 31/3/2010
την ένδειξη του μετρητή η οποία ήταν 199 κυβικά. Αυτό που διαπιστώθηκε, και που
βεβαιώνει  και  η  υπηρεσία  ύδρευσης,  ήταν  ότι  υπήρξε  ανακολουθία  στην
καταμέτρηση των ενδείξεων του υδρομέτρου και παράλειψη της υπηρεσίας  για την
ορθή  καταγραφή  των  κυβικών.  Προτείνεται  επομένως  λόγω  παράλειψης  της
υπηρεσίας  για  την  σωστή  καταγραφή  των  κυβικών  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  να
διαγραφούν οι χρεώσεις για τις κάτωθι χρονικές περιόδους και να επαναβεβαιωθούν
με τεκμαρτή κατανάλωση, ως εξής:
Να γίνει διαγραφή για το διάστημα 10/2010-4/2011 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης
με αριθμό βεβαίωσης 33/4-12-2012 ποσού 33,47€, για το διάστημα 5/2011-10/2011
βεβ.  Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης  34/4-12-2012  ποσού
26,93€,για το διάστημα 11/2011-5/2012 βεβ. Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό
βεβαίωσης  5/21-2-2013  ποσού  12,76€,  για  το  διάστημα  6/2012-11/2012  βεβ.
Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 14/27-8-2013 ποσού 12,76€.  Η
επαναβεβαίωση θα γίνει ως εξής: Για το διάστημα από 10/2010-4/2011 να χρεωθεί
για 5 κυβικά που αντιστοιχούν σε 18,21€, για το διάστημα από 5/2011-10/2011 να
χρεωθεί για 10 κυβικά που αντιστοιχούν σε 23,66€,  για το διάστημα από 11/2011-
5/2012 να χρεωθεί για 3 κυβικά που αντιστοιχούν σε 16,03€, για το διάστημα από
6/2012-11/2012 να χρεωθεί για 6 κυβικά που αντιστοιχούν σε 19,30€,  και για το



διάστημα από 12/2012-5/2013 να χρεωθεί για 2 κυβικά που αντιστοιχούν σε 14,94€.

10) Ψυρράκης Ιωάννης, κωδικός οφειλέτη 11402, να γίνει διαγραφή ποσού 74,76€,
του  βεβ.  Καταλόγου τελών ύδρευσης με αριθμό βεβαίωσης 10/21-3-2014, για το
χρονικό  διάστημα  από  12ος/2012  έως  5ος/2013   διότι  η  κατανάλωση  που
καταχωρήθηκε ήταν για 96 κυβικά για το υπ'αριθμ. 21340275 υδρόμετρο οικίας που
βρίσκεται  στον  Οτζιά  Κέας  ενώ  η  σωστή  κατανάλωση  ήταν  για  62  κυβικά.  Το
υδρόμετρο με αριθμό 21340276 στο αρχείο των υδραυλικών, εκδιδόταν στο όνομα
Ψυρράκης  Ιωάννης  ενώ  μετά  από  έλεγχο  του  αρμόδιου  υδραυλικού  το  σωστό
υδρόμετρο αφορά τον τον κ. Προτούλη(κωδικός οφειλέτη 11319). Ο κ. Πρωτούλης
για την περίοδο τελών ύδρευσης 12ος/2012 έως 5ος/2013 χρεώθηκε για 62 κυβικά
ενώ το σωστό είναι 96 κυβικά εφόσον το σωστό υδρόμετρο της οικίας του είναι είναι
το  21340276.  Να  γίνει  επαναβεβαίωση   ποσού  48,82€  για  τον  κ.  Ψυρράκη,  και
συμπληρωματική  χρέωση  για  34  κυβικά  που  αφορούν  την  κατανάλωση  για  το
υδρόμετρο του κ. Πρωτούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τον έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, τις παραπάνω αιτήσεις των πολι-
τών και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

Σημείωση γραμματείας: Η δημοτική σύμβουλος,  κα Βασιλική Δεμένεγα και ο
Πρόεδρος  του  Δ.Σ.,  κ.  Πέτρος  Πασπάτης  (σύζυγος  Ειρήνης  Μπερκέτη)
αποχωρούν  από  τη  συζήτηση  και  δεν  συμμετέχουν  στην  ψηφοφορία  των
αιτημάτων που τους αφορούν. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  της χρέωσης τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, κοιμητηρίων και
λοιπών τελών των κάτωθι οφειλετών:

1)  Στέφας  Αντώνιος  του  Νικολάου(κωδικός  οφειλέτη  9650):  να  γίνει  διαγραφή
ποσού 7,00€, βεβ. Καταλόγου δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακείου, με αριθμό
βεβαίωσης 23/17-9-2012
2) Κοζαδίνος Ηλίας του Γεωργίου(κωδικός οφειλέτη 10231):  να γίνει διαγραφή
ποσού 25,00€, του υπ'αριθμ. 5190 βεβ. καταλόγου 'Εσοδα από νεκροταφείο
3) Σταμοπούλου Βίκυ του Αθανασίου(κωδικός οφειλέτη 9889): να γίνει διαγραφή
τελών ύδρευσης συνολικού ποσού 343,96€ (πλέον προσαυξήσεων 42,98€ -έως και
την 30/4/2014)
4) Δεμένεγα Βασιλική του Δημητρίου (κωδικός οφειλέτη 10105): να γίνει διαγραφή
συνολικού ποσού 81,75€, λόγω αποδεδειγμένης βλάβης του υδρομετρητή. 
5)  Χάρισμας  Χάρισμας   (κωδικός  οφειλέτη  12041):  να  γίνει  διαγραφή  τελών
ύδρευσης συνολικού ποσού 543,66 (πλέον προσαυξήσεων 95,00€)
6) Μπερκέτη Ειρήνη αντίκλητος του Δεμένεγα Νικολάου του Εμμανουήλ (κωδικός
οφειλέτη 10118): να γίνει διαγραφή συνολικού ποσού τελών ύδρευσης 49,92€
7)  Τσούρτης  Θεοδόσιος του  Αναστασίου,  (κωδικός  οφειλέτη  13437):  να  γίνει
διαγραφή   τελών  ύδρευσης  για  το  υπ'αριθμ.Ζ241558  υδρόμετρο  ακινήτου  που
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ποσού 528,73€
8)  Φραγκού  Ζηνοβία,  (κωδικός  οφειλέτη  12625):   να  γίνει  διαγραφή   τελών
ύδρευσης για το υπ'αριθμ. 29359 υδρόμετρο ακινήτου που βρίσκεται στην Ιουλίδα
Κέας,  ποσού  718,41€,  καθώς  και  για  βεβαίωση  προστίμου  του  κώδικα  οδικής



κυκλοφορίας ποσού  200,00€  του  Καταλόγου  πρόστιμα παράνομων σταθμεύσεων
(ΚΛΗΣΕΙΣ)  με  αριθμό  βεβαίωσης  24/8-9-2009,  λόγω  αποδεδειγμένης  απόλυτης
οικονομικής αδυναμίας
9) Μόνος Ιωάννης του Φραγκίσκου, (κωδικός οφειλέτη 10426): να γίνει διαγραφή
τελών ύδρευσης για το υπ'αριθμ. 3453588 υδρόμετρο ακινήτου που βρίσκεται στην
Ιουλίδα Κέας, για το διάστημα από 10/2010-4/2011 έως και 12/2012-5/2013 ποσού
85,92€ λόγω παράλειψης της υπηρεσίας για την σωστή καταγραφή των κυβικών όλα
αυτά τα χρόνια και να γίνει επαναβεβαίωση ποσού 92,14€.
10) Ψυρράκης Ιωάννης, κωδικός οφειλέτη 11402, να γίνει διαγραφή ποσού 74,76€,
του  βεβ.  Καταλόγου  τελών  ύδρευσης  με  αριθμό  βεβαίωσης  10/21-3-2014,  για  το
χρονικό διάστημα από 12ος/2012 έως 5ος/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 78/2014

Θέμα  15ο:  Παράταση  μισθωτηρίου  συμβολαίου  ανοιχτού  χώρου  στάθμευσης
αυτοκινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ.
Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  15ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι ο  Δήμος  Κέας  εκμισθώνει  ανοιχτό  χώρο  στάθμευσης  αυτοκινήτων



ιδιοκτησίας Νικολάου Παούρη του Ιωάννου και Απόστολου Παούρη του Νικολάου
στη θέση Κορησσία. Η μίσθωσή του λήγει στις 31/5/2014.  Προτείνεται η παράταση
της  εν  λόγω  εκμίσθωσης  έως  31/05/2015  με  ετήσιο  μίσθωμα  6.986,04€  πλέον
χαρτοσήμου 3,6%, ποσό το οποίο υπολογίζεται με βάση το μίσθωμα που ίσχυε την
01/07/2010 (9.702,96€), μειωμένο κατά 20% βάσει της υπ’ αριθμ. 46713/4.11.2011
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά 10% βάσει της εγκυκλίου 49 του
Υπουργείου Εσωτερικών της 26/11/2012.

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  ανανέωση του ανωτέρω
μισθωτηρίου συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του
ανανεωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
το  από  09/08/2013  ανανεωτήριο  συμβόλαιο  μίσθωσης,  τις  υπ’  αριθμ.
46713/4.11.2011 και 49/26.11.2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την
εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανανέωση της εκμίσθωσης από το Δήμο Κέας ανοιχτού χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας Νικόλαου Παούρη του Ιωάννη και Απόστολου
Παούρη του Νικολάου στη θέση Κορησσία, έως την 31/05/2015, με ετήσιο μίσθωμα
6.986,04€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 79/2014

Θέμα  16ο:  Παράταση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης
ΟΤΑ μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε ετήσια βάση και διάθεση πίστωσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ.
Στυλιανό  Βασιλάκη,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης



αναφέρει ότι  με την υπ’ αριθμ. 103/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε
εγκρίνει  ομόφωνα  τη  σύναψη  ετήσιας  σύμβασης  με  την  ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», η οποία λήγει την 10.09.2014 με την παρούσα
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ανανέωσης της  ετήσιας αυτής
σύμβασης, προκειμένου να συμβάλλει στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών
και στην έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά
θέματα, μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που αυτή παρέχει. 

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες: 
1. Δυνατότητα   ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ   ΣΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ  ΒΑΣΗ  ΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου 
2. Δυνατότητα   ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

ΒΑΣΗ  ΝΟΜΙΚΩΝ-  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ,  μέσω
διαδικτύου  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΔΗΜΩΝ  του  κυρίου
ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

3. Παρουσίαση-ενημέρωση για τη χρήση τις ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
4. Υποστήριξη  για  τη  λειτουργία  τις  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ  τηλεφωνικά  τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

με τους κάτωθι οικονομικούς όρους:

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, ενώ η συνολική δαπάνη, ύψους
1.414,50€  (συμπ.  ΦΠΑ)  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6451  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κέας
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε
υπόψη  του  την  υπ’  αριθμ.  103/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  την
ύπαρξη σχετική πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Δήμου
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την  ανανέωση  της  σύμβασης  με  απευθείας  ανάθεση  στην
ηλεκτρονική  βιβλιοθήκη  της  εταιρείας  ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»,  και  διαθέτει  πίστωση  ύψους
1.150,00€  πλέον  ΦΠΑ 23%,  που  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6451  του
προϋπολογισμού  έτους  2014  του  Δήμου  Κέας.  Η  σύμβαση  είναι
διάρκειας ενός έτους και αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ετήσιο Κόστος (€)

Α) Ετήσια συνδρομή άνευ χρονικού περιορισμού πρόσβασης με

1. Δυο (2) κωδικούς στην πλήρη βάση & στην ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη δήμων

2. Έναν  (1)  κωδικό στην  τεχνική πολεοδομική βάση 

900,00

Β) Εφαρμογή υποβολής και απάντησης εικοσιτεσσάρων (24) ερωτήσεων 
κατ’ έτος

250,00

 



2. Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα  να  υπογράψει  τη
σχετική ανανεωτήρια σύμβαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 80/2014

Θέμα 17ο: Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστή-
ματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΑΝΑΣΗ & ΣΙΑ ΕΕ», στην θέση Κορησσία  Κέας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι με την αριθ. 1264/10-3-2014 αίτηση της εταιρείας «Πολυξένη Μανασή &
Σία ΕΕ» μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας



μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με αριθ. άδειας 2136/14-6-2013 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται
στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς
αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μου-
σικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς
άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τρα-
γούδια,  οι  απαγγελίες  και  άλλες  θορυβώδεις  εκδηλώσεις,  καθώς  και  η  χρήση ρα-
διόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοί-
κων». 
2.  Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  χορηγείται  εφόσον δεν  διαταράσσεται  η
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την
23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερο-
μένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε
σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλει-
στό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο
μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοί-
κων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι
χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κα-
τάστημα. 
5.  Η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  προσωρινά  με
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών
οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουρ-
γίας αυτών.»
Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας,
και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουρ-
γίας μουσικής έως τις 03.00 από Δευτέρα έως Κυριακή για καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.
Κατόπιν αυτών καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε για την χορήγηση
της άδειας μουσικής του καταστήματος του αιτούντος καθώς και την παράταση ωρα-
ρίου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά. 
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού άκουσε το Δήμαρχο και έλαβε υπόψη

του την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
2. Το άρθρο 73 του Ν.3852/10, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο

59/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλι-
κράτης»

3. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
4. Το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 

3106/09.12.2013 τεύχος Β’)
5. Τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Υ1γ/ΓΠ/96967/8-10-2012 



6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1264/10-3-2014 αίτηση της εταιρείας «Πολυξένη
Μανασή & Σία ΕΕ»  με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια λειτουρ-
γίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά ιδιοκτησίας της 

7. Την με αρ. πρωτ.: 1304/31.03.2014 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πε-
ριβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΝΑ, περί χο-
ρήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ να καταθεσει πα-
ραβολο είναι για ένα έτος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
ισχύος,  στο  κατάστημα  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας  της  εταιρείας
«Πολυξένη Μανασή & Σία ΕΕ» με αριθ. άδειας 2136/14-6-2013 (Δήμου Κέας), που
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με
κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της
αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα  τοποθετηθούν  ηχεία  ή τηλεόραση ή  οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2014.

Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης
που χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  πνευματικών
δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  βρίσκεται  εν  ισχύ  η  άδεια
δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και
Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην
υπηρεσία μας,  πριν  τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα έγγραφη
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα
ανακαλείται»

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός  από την ποινική δίωξη και  την
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ.
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η  παρούσα  άδεια  να  τοποθετηθεί  σε  υαλόφρακτο  πλαίσιο  και  να  αναρτηθεί  σε
εμφανές μέρος του καταστήματος.



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 81/2014

Θέμα 18ο:  Εξέταση  επί  αιτημάτων  Εμμανουήλ  Δεμένεγα  περί  οφειλών  τελών
ύδρευσης 

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.
Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  18ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι ο κ. Δεμένεγας Εμμανουήλ με αίτημά του ζητά διευκρινίσεις σχετικά με
οφειλές τελών ύδρευσης:

Σχετικά  με  τις  υπ΄άριθμ.147-148-149/14-1-2014  αιτήσεις  του  κ.  Δεμένεγα,
που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας,  αναφέρεται  ότι η χρέωση η οποία προέκυψε
από την κατανάλωση των κυβικών στο ιδιόκτητο κτήμα του, στη περιοχή Οτζιάς,
κατά  τα  έτη  2003 και  2004,  ήταν  υψηλή.  Τα υδρόμετρα  με  αριθμούς  29014 και



932373 κατέγραψαν: για το έτος 2003, το μεν υδρόμετρο 29014, 3.729,74€ και για το
έτος 2004 2.173,74€, το δε υδρόμετρο 932373, για το έτος 2003 12.085,74€, και για
το έτος 2004, 4.389,74€. Κατά την 2η Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης
Μαρτίου 2008, συζητήθηκε το αίτημα προσφυγής, του κ. Δεμένεγα στον “Συνήγορο
του Πολίτη” για τις χρεώσεις τελών ύδρευσης που του καταλογίστηκαν. Το Δημοτικό
Συμβούλιο μετά από διάλογο απεφάνθη και ψήφισε κατά πλειοψηφία, να καταβληθεί
το  κεφάλαιο  χωρίς  τις  προσαυξήσεις  με  τον  μεγαλύτερο  επιτρεπόμενο  αριθμό
δόσεων(48 ισόποσες δόσεις).

Κατόπιν  αυτού  και  εφόσον  έγινε  αποδεκτή  η  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, ο κ. Δεμένεγας υπάχθηκε,  στην ρύθμιση της οφειλής με την 4069/30-6-
2008  αίτησή  του,  για  το  ποσό  των  22.378,96€.  Σύμφωνα  με  το  αρχείο  της
οικονομικής υπηρεσίας, το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ήταν 18.146,73€, ενώ η
τελευταία  δόση  που  κατατέθηκε  ήταν  στις  10/10/2011(διπλότυπο  είσπραξης:
2276/10-10-2011).  Το  υπόλοιπο  βεβαιωμένο  ποσό,(  κεφάλαιο:  4.243,14€-
προσαυξήσεις:4.297,92€), ρυθμίστηκε με νέο αίτημα στις 13/11/2013.  Επομένως το
αίτημα  έχει  ήδη  εξεταστεί  από  το  τότε  Δημοτικό  Συμβούλιο,  όπου  δεν  έγινε
προσφυγή  κατά  αυτής  της  αποφάσεως  και  έγινε  ρύθμιση  για  την  εξόφληση  της
οφειλής  βάσει  της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Από  την  υφιστάμενη
Νομοθεσία δεν προβλέπεται επανεξέταση του ίδιου θέματος.

 Οι καταμετρήσεις των καταναλώσεων της νήσου Κέας κατά τα έτη 2003 και
2004 ήταν ετήσιες   και  πραγματοποιούνταν από τους  αρμόδιους  υπαλλήλους  της
υπηρεσίας Ύδρευσης. Η μέτρηση των υδρομετρητών μέχρι και το έτος 2007, όπου
συντάχθηκε ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου Κέας γίνονταν σε ετήσια βάση, ενώ
από το 2007 και μετά οι καταμετρήσεις γίνονταν δύο φορές τον χρόνο.

Σχετικά  με  την  συνολική   κατανάλωση  κυβικών  της  περιοχής  του  Οτζιά
αναφέρουμε ότι σύμφωνα με  τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία
μας, αυτή  ανέρχεται περίπου  στα 80.000 κυβικά ετησίως. Σε προηγούμενη αίτηση
του κ. Δεμένεγα έχουμε ενημερώσει αναλυτικά για την κατανάλωση των κυβικών και
την αντίστοιχη χρέωση αυτών, για το κάθε υδρόμετρο. 

Όσον  αφορά το αίτημα για την βεβαίωση τελών ύδρευσης που αφορούν την
κατανάλωση  της  τελευταίας  πενταετίας,  που  έχει  γίνει  στο  κατάστημα  ΑΒ
Βασιλόπουλος, στην Ιουλίδα Κέας, στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος, αναφέρουμε ότι σε
έλεγχο που προέβη η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου,  διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν
καταγεγραμμένες  ενδείξεις,  από  την  ημερομηνία  εγκατάστασης  της  παροχής.  Σε
αναζήτηση  των  καταναλώσεων  στους  καταλόγους  του  αρμόδιου  υπαλλήλου  της
υπηρεσίας ύδρευσης, για το υδρόμετρο 44972, με το οποίο συνδέεται η παροχή του
ακινήτου, δεν βρέθηκαν ενδείξεις, και για τον λόγο αυτό η υπηρεσία προχώρησε σε
βεβαίωση των χρεώσεων για τα έτη 2008-2009-2010-2011-2012, εφόσον ο Νόμος
επιβάλλει  την  βεβαίωση  τελών  προηγούμενων  -οικονομικών  ετών,  αποσβεστικής
προθεσμίας 5 ετών από την  λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο ανάγονται (άρθρο
2 παρ.1ΑΝ 344/68).

Ωστόσο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του
ψηφισθέντος νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής
στη νέα ρύθμιση, όπου υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές. Στο
άρθρο 51 αυτού “1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται
και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α)  Όσες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  έχουν  βεβαιωθεί  έως  31.12.2009  υπάγονται  στις
ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.”που προβλέπει διαγραφή των
προσαυξήσεων και μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις.

  Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν.3801/2009 και λόγω παράλειψης της υπηρεσίας



για την έγκαιρη έκδοση των λογαριασμών σας, δεν θα επιβαρυνθείτε με τις τρέχουσες
προσαυξήσεις που θα προκύψουν κατά την διάρκεια υπαγωγής σας σε αυτήν. 
“Β)  Όσες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010  δύνανται  να
ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής  και  των  προστίμων  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  κάθε  δόση  δεν  είναι
μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις
με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστί-
μων.
δ)  Για  οφειλές  από 10.000,01 ευρώ μέχρι  20.000,00 ευρώ σε  εβδομήντα  δύο (72)
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε)  Για  οφειλές  από  20.000,01  ευρώ  και  πάντό  (10%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.”.

Επίσης  ορίζεται  ότι:  Για  ύψος  οφειλής  έως  50.000,00€  αρμόδιο  όργανο
ορίζεται  ο  Προϊστάμενος  της  Ταμειακής  Υπηρεσίας,  από 50.000,00€ μέχρι
150.000,00€,  η  Οικονομική  Επιτροπή  και  από  150.000,00  και  άνω  το  Δημοτικό
Συμβούλιο.

Για  να  υπαχθούν  οι  οφειλές  σε  ρύθμιση  θα  πρέπει  οι  ενδιαφερόμενοι  να
καταθέτουν  στο  Δήμο  αίτηση  το  αργότερο  εντός  τεσσάρων  (4)  μηνών  από  την
δημοσίευση  του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στην  ρύθμιση  το  αίτημα
εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου η οποία αποφαίνεται μετά από
σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
υπ΄άριθμ.147-148-149/14-1-2014  αιτήσεις  του  κ.  Δεμένεγα,  το  άρθρο  2  παρ.1ΑΝ
344/68, το ψηφισθέν νομοσχέδιο: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.  Ιωάννης Ευαγγέλου και κα Μαρία Ξυδοπούλου –

Κορασίδη ψηφίζουν “ΠΑΡΩΝ”)

1. Για  μεν  τις  οφειλές  των  υδρομέτρων  με  αριθμούς  29014  και  932373  το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλά –
βάσει  του  ψηφισθέντος  νομοσχεδίου  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου  Εσωτερικών»-  παραπέμπει  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  για
απόφαση υπαγωγής της οφειλής στο Ν. 3801/2009, χωρίς προσαυξήσεις και
με  24  μηνιαίες  δόσεις  και  πάντα  μετά  από  σχετική  αίτηση  του  οφειλέτη
(αρθρο 51 παρ. 1Α)

2. Για δε τις οφειλές του υδρομέτρου με αριθμό 44972, βάσει του ίδιου νόμου
(άρθρο  51  παρ.  1Β  περ.  β)  δίδεται  η  δυνατότητα  εξόφλησης  σε  έως  και
εικοσιτέσσερις (24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό



(80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των
100 ευρώ μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη. Στο εν λόγω υδρόμετρο δεν
θα χρεωθούν προσαυξήσεις, λόγω μερικής ευθύνης της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 82/2014

Θέμα 19ο: Αιτήσεις μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο στην Αντιδήμαρχο,  κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι ο οι κάτωθι πολίτες ζητούν με αίτησή τους τη μίσθωση κοινόχρηστων
χώρων:

1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου  χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Καραγιάννη Ιωάννη
για την τοποθέτηση προθήκης εμπορευμάτων. 

   Ο κ. Καραγιάννης Ιωάννης,  ιδιοκτήτης εμπορικού καταστήματος στην Ιουλίδα
Κέας έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1746/26-3-2014 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση
κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 12,20 τ.μ για την τοποθέτηση προθήκης



εμπορευμάτων.
2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου  χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Ποδόγυρου Ιωάννη

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Ο κ. Ποδόγυρος Ιωάννης,  ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

στην Ιουλίδα Κέας έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2081/08-4-2014 αίτηση στον Δήμο
για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 78,20 τ.μ για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.

3. Εκμίσθωση κοινοχρήστου  χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Τζανίνη Κοσμά για
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Η  εταιρεία  Κ.  Τζανίνης  &  ΣΙΑ Ε.Ε.,  ιδιοκτήτης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος στο Βουρκάρι Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2127/10-4-2014
αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 59,88 τ.μ
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

4. Εκμίσθωση  κοινοχρήστου   χώρου  κατόπιν  αιτήσεως  της  κας  Χριστίδου
Παναγιώτας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Η  κα  Παναγιώτα  Χριστίδου,  ιδιοκτήτρια  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  στην Ιουλίδα  Κέας,  έχει  καταθέσει  την  υπ’ αριθμ.  2192/11-4-2014
αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ για
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει αν θα μισθώσει τους προαναφερθέντες αιτούμενους
κοινόχρηστους χώρους στους ανωτέρω πολίτες και με ποιους όρους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του το  Ν.  3463/2006,  άρθρο 37,  το  Β.Δ  από 24-9/20 –  10  -58  άρθρο  13,  το  Ν.
1080/1980,  άρθρο  3,  το  Ν.  1043/1980,  το  Ν.  1577/1985,  την  αρ.  19  -  Απόφαση
52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και
48,  το  Ν.  1828/89,  το  Ν.  1900/90,  το  Ν.  1337/83  άρθρο  17,  παρ.  4,  το  Π.Δ
6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α- Ν.1337/1983 άρθρο 6, το Ποιν. Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1
και το Ν. 3254/04

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στους κάτωθι πολίτες:
1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου   χώρου συνολικής  επιφάνειας  12,20 τ.μ  στον κ.

Καραγιάννη Ιωάννη, ιδιοκτήτη εμπορικού καταστήματος στην Ιουλίδα Κέας
για την  τοποθέτηση προθήκης εμπορευμάτων.

2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου   χώρου συνολικής  επιφάνειας  78,20 τ.μ  στον κ.
Ποδόγυρο  Ιωάννη,  ιδιοκτήτη καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
στην Ιουλίδα Κέας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

3. Εκμίσθωση  κοινοχρήστου   χώρου  συνολικής  επιφάνειας  59,88  τ.μ  στην
εταιρεία  Κ.  Τζανίνης  & ΣΙΑ Ε.Ε.,  ιδιοκτήτη  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος στο Βουρκάρι Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

4. Εκμίσθωση  κοινοχρήστου   χώρου  συνολικής  επιφάνειας  30  τ.μ  στην  κα
Χριστίδου  Παναγιώτα,  ιδιοκτήτρια  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος στην Ιουλίδα Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/2014



Θέμα 20ο: Αιτήσεις μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο στην Αντιδήμαρχο,  κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει  ότι σύμφωνα  με  την  υπ’  αρίθμ.  159/2013  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία –μεταξύ άλλων- διαμορφώθηκαν οι τιμές μίσθωσης των
διαφημιστικών προθηκών του Δήμου Κέας, οι κάτωθι πολίτες ζητούν με αίτησή τους
τη μίσθωση διαφημιστικών προθηκών:







Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τον
Κανονισμό  Διαφημιστικών  Προθηκών  του  Δήμου  και  την  υπ’  αριθμ.  159/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  μίσθωση  διαφημιστικών  προθηκών  στους  ανωτέρω  αιτούντες
επαγγελματίες, ως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2014
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Θέμα 21ο: Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστή-
ματος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «Ν.ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΟΝ ΕΠΕ», στη θέση Σπαθί Κέας 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι με την αριθ. 613/6-2-2014 αίτηση της εταιρείας «Ν. Χατζηαγγελής ΜΟΝ
ΕΠΕ» μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος,  στον εσωτερικό και στον
εξωτερικό χώρο για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» με αριθ. άδειας 921/20-2-2014
(Δήμου Κέας), που βρίσκεται στο Σπαθί Κέας, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38
και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς
αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μου-
σικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς
άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τρα-
γούδια,  οι  απαγγελίες  και  άλλες  θορυβώδεις  εκδηλώσεις,  καθώς  και  η  χρήση ρα-
διόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοί-
κων». 
2.  Άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  χορηγείται  εφόσον δεν  διαταράσσεται  η
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός
όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την
23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερο-
μένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε
σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλει-
στό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο
μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοί-
κων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι
χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κα-
τάστημα. 
5.  Η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  προσωρινά  με
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών
οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουρ-
γίας αυτών.»

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013, εάν ο ενδιαφε-
ρόμενος αιτείται χορήγηση άδειας μουσικής σε υπαίθριο χώρο υποβάλλεται επιπλέον
τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπο-
γραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμη-
ριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυ-
χόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί, με μέγιστη Α-ηχοστάθμη 80dB δεν δη-
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μιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την ΥΔ Α5/3010/1985
όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας,
και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουρ-
γίας μουσικής έως τις 03.00 από Δευτέρα έως Κυριακή για καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.
Κατόπιν αυτών καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε για την χορήγηση
της άδειας μουσικής του καταστήματος του αιτούντος καθώς και την παράταση ωρα-
ρίου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να αποφασίσει σχετικά. 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του την
παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

2. το  άρθρο  73  του  Ν.3852/10,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  την  εγκύκλιο
59/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης»

3. το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
4.   το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 

3106/09.12.2013 τεύχος Β’)
5. τις Υγειονομικές Διατάξεις Α5/3010/85 και Υ1γ/ΓΠ/96967/8-10-2012 

6. την υπ’ αριθμ.  πρωτ.  613/6-2-2014 αίτηση της εταιρείας  «Ν.Χατζηαγγελής
ΜΟΝ ΕΠΕ» με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων για το κατάστημά ιδιοκτησίας της 

7. Την με αρ. πρωτ. 990/09.04.2014 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Περιβαλλο-
ντικής Υγιεινής και  Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΝΑ, περί χορήγηση άδειας
χρήσης μουσικών οργάνων.

8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 300,00 ευρώ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
ισχύος, στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας
«Ν.Χατζηαγγελής ΜΟΝ ΕΠΕ»  με αριθ. άδειας 921/20-2-2014 (Δήμου Κέας), που
βρίσκεται στο Σπαθί Κέας, ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας.
 Η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00
ώρα τη θερινή περίοδο.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.-  Το  στερεοφωνικό  μηχάνημα  θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με
κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της
αίθουσας  και  κλιματισμού  ώστε  να  μην  δημιουργείται  ηχορύπανση  στον
περιβάλλοντα χώρο.
3.  Δεν  θα  τοποθετηθούν  ηχεία  ή τηλεόραση ή  οποιαδήποτε  άλλη πηγή εκπομπής
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση
τα 80db(A).
5.  Η άδεια μουσικής εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα ίσο
με αυτό της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

54



8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 14ης Απριλίου 2014

6. τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής,  όπως αυτό έχει  καθοριστεί  με την
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2014.

Στην  περίπτωση  όμως  που  η  χρονική  διάρκεια  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών
οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης
που χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  πνευματικών
δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η  παρούσα  άδεια  ισχύει  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  βρίσκεται  εν  ισχύ  η  άδεια
δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και
Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην
υπηρεσία μας,  πριν  τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα έγγραφη
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα
ανακαλείται»

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται,  εκτός  από την ποινική δίωξη και  την
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ.
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η  παρούσα  άδεια  να  τοποθετηθεί  σε  υαλόφρακτο  πλαίσιο  και  να  αναρτηθεί  σε
εμφανές μέρος του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2014
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Θέμα 22ο: Αίτημα παραχώρησης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Γυναικών Κέας
«Η Μελίτη» 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρίθμ. 78/2013 απόφασή του είχε
εγκρίνει ομόφωνα «την παραχώρηση για ένα έτος, χώρου στο πρώην σχολείου στη
θέση Ελληνικά για τη χρήση των μελών του Συλλόγου Γυναικών Κέας «Η Μελίτη»
για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των δράσεων του Συλλόγου, με ευθύνη των
μελών  του  για  τη  φύλαξη  και  το  σεβασμό  του  χώρου  και  την  αποφυγή  τυχόν
φθορών». 

Ο  Σύλλογος  ζητά  με  την  υπ’  αριθμ.  2152/10.04.2014  αίτησή  του  την
ανανέωση  του  εν  λόγω  χώρου  για  ένα  ακόμη  έτος  και  για  την  ίδια  χρήση
(εγκατάσταση αργαλειών για την εκμάθηση της υφαντικής τέχνης). 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε

υπόψη  το  υπ’ αριθμ.  2152/10.04.2014  αίτημα  του  Συλλόγου  Γυναικών  Κέας  «Η
Μελίτη» και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  παραχώρηση  για  ένα  έτος, χώρου  στο  πρώην  σχολείου  στη  θέση
Ελληνικά για τη χρήση των μελών του Συλλόγου Γυναικών Κέας «Η Μελίτη» για την
εξυπηρέτηση των σκοπών και των δράσεων του Συλλόγου, με ευθύνη των μελών του
για τη φύλαξη και το σεβασμό του χώρου και την αποφυγή τυχόν φθορών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 86/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στον Πέτρο Δαλαρέτο, στα Ξύλα Κέας 

Ο Πρόεδρος 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  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
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χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.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. 2151/10-4-2014 αίτηση του ΠΕΤΡΟΥ
ΔΑΛΑΡΕΤΟΥ του Κυριάκου, με την οποία ζητείται η χορήγηση προέγκρισης για την
ίδρυση  καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στα Ξύλα Κέας. Στην αίτηση
επισυνάπτονται  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  ήτοι  υπεύθυνη  δήλωση  και
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’αριθμ2151/10-04-2014 αίτηση του Πέτρου Δαλαρέτου, με την

οποία  ζητά  τη  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση  καταστήματος,  μαζί  με  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Το γεγονός ότι α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση
του εν λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την
προστασία του περιβάλλοντος  είτε  από την ισχύουσα νομοθεσία είτε  από τοπικές
κανονιστικές  αποφάσεις  γ) δεν  υπάρχουν  άλλοι  περιορισμοί  σχετικοί  με  την
απόσταση του καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Χορηγεί στον Πέτρο Δαλαρέτο προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥ-
ΜΑΤΟΣ στα Ξύλα Κέας.

 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λει-
τουργίας του καταστήματος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει όλα τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από τη χο-
ρήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αί-
τησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 87/2013
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Πατηνιώτης Μηνάς

  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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