
11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 2ης Ιουνίου 2014

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  2η  Ιουνίου 2014

Σήμερα, 2η  Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στ.
Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την  3903/29.05.2014  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 10 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                                  

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

                                                                                                             
                                                                         

    (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

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

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  και  η  δημοτική  υπάλληλος  Μαριάννα  Μωραΐτη  για  την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 02/06/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3903/29.05.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Προκήρυξη  θέσεων  προσωπικού  για  κατεπείγουσες  εποχικές  ανάγκες  διάρ-
κειας δύο (2) μηνών [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

2. Επαναβεβαίωση διαγραφέντων οφειλών πολιτών που αφορούν σε τέλη ύδρευ-
σης, κοιμητηρίων κ.λπ. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

3. Ορθή επανάληψη απόφασης 82/2014 Δημοτικού Συμβουλίου [εισηγητής: Δή-
μαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

4. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο Βουρ-
κάρι Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

5. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ στην Κορησσία Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρ-
χος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

6. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ στην  Κο-
ρησσία Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

7. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ 2 του άρθρου 63 του Ν.
3801/09 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

8. Έγκριση απόφασης 164/16.05.2014 Δημάρχου για έκτακτη δαπάνη και διάθεση
πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κλιμακίου Π.Υ. Λαυρίου κατά την πυρόσβε-
ση της 14ης Μαΐου 2014 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων σίτισης συμ-
μετεχόντων  σε  περιπτώσεις  πυροσβέσεων  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Αντώνιος
Δεμένεγας]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  για  την  εγκαινίαση  της
λειτουργίας  του  Εθελοντικού  πυροσβεστικού  κλιμακίου  Κέας   [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 1ο: Προκήρυξη θέσεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες διάρ-
κειας δύο (2) μηνών 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη, για την πρόσληψη προ-
σωπικού για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης για τους καλοκαιρινούς
μήνες, λόγω δεν επιτρέπεται η πρόσληψη λόγω εκλογών του εργάτη ύδρευσης που είχαμε
ζητήσει με την διαδικασία πρόσληψης εποχιακού προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας, όπως
αυτό είχε αποφασισθεί με την υπ’ αριθμ. 22/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
από το ΑΣΕΠ μας ενημέρωσαν ότι η πρόσληψη για τη συγκεκριμένη θέση μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί από το Σεπτέμβριο.

Το μόνιμο  προσωπικό που σήμερα υπηρετεί στην εν λόγω υπηρεσία είναι ένας
υδραυλικός.

Η προφανής αδυναμία λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, λόγω του ότι δεν
επαρκεί το προσωπικό για να εκτελέσει αυτήν την υπηρεσία, επιβάλλει την πρόσληψη ενός
εργάτη ύδρευσης για δύο μήνες, μέχρι να εγκριθεί η πρόσληψη του εποχιακού για οκτώ
μήνες.

 Βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, επιτρέπεται η πρόσληψη για έκτακτες
ανάγκες  προσωπικού  και  οι  προσλήψεις  αυτές  εξαιρούνται  από την  απαγόρευση λόγω
εκλογών. 

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του
ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχι-
κών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρ-
κεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολο-
γισμός του δωδεκαμήνου γίνεται  σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα
ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που
διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και
όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της πα-
ρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του
ν. 2527/1997.

Επιπλέον υπάρχει και η σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό του έτους
2014 (ποσό 2.330,00€ στον ΚΑΕ 25.6041 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου» και ποσό 536,00€ στον ΚΑΕ 25.6054 «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου»),  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.
3814/26.05.2014 βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ 16     Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης 1

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:
• την εισήγηση του Δημάρχου
• το άρθρο 206 του Ν. 3584/07 
• την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 1 του ν. 3812/09
• την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2014 του Δήμου Κέας
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• την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003 
• την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005
• το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ 
• την με αριθ. Πρωτ. 3814/26.05.2014 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  για την  κάλυψη
εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Κέας, για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ 16     Εργάτης υπηρεσίας ύδρευσης 1

Η δαπάνη των  αποδοχών  του εργάτη υπηρεσίας ύδρευσης θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 25.6041
«Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με το ποσό των
2.330,00€ και  τον ΚΑΕ 25.6054 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου» με ποσό 536,00€. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες στο
σκέλος δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2014.

2. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2014
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Θέμα  2ο:  Επαναβεβαίωση  διαγραφέντων  οφειλών  πολιτών  που  αφορούν  σε  τέλη
ύδρευσης, κοιμητηρίων κ.λπ. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυ-
λιανό Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
με την υπ’ αριθμ. 78/2014 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη
διαγραφή οφειλών  των κάτωθι  πολιτών,  που αφορούν  σε τέλη  κοιμητηρίων,  ύδρευσης
κ.λπ., παραλείποντας να επαναβεβαιώσει τα εν λόγω τέλη σε αντίκλητους ενοικιαστές κ.α.,
όπως αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω: 

1. 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€.
Με την απόφαση 78/2014 διαγράφηκαν τέλη ύδρευσης συνολικού ποσού 343,09€ (πλέον
προσαυξήσεων 42,09€ έως και την 30/04/2014). Απαιτείται η επαναβεβαίωση του ποσού
των 343,96€ στον αντίκλητο κ.  Tellushi Dritan, στον οποίο δεν βεβαιώνονται οι σχετικές
προσαυξήσεις.

2. 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€
Με την απόφαση 78/2014 διαγράφηκαν τέλη ύδρευσης συνολικού ποσού 543,66€ (πλέον
προσαυξήσεων  95,00€).  Απαιτείται  η  επαναβεβαίωση  του  ποσού  των  543,66€  στον
αντίκλητο  Θ.  ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ  &  ΣΙΑ,  στην  οποία  δεν  βεβαιώνονται  οι  σχετικές
προσαυξήσεις.

3. 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
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αρμόδιου υδραυλικού το σωστό υδρόμετρο αφορά τον τον κ. Πρωτούλη (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.
Με την απόφαση 78/2014 διαγράφηκαν από τον κ. Ψυρράκη τέλη ύδρευσης συνολικού
ποσού  74,76€  (για  το  χρονικό  διάστημα  από  12ος/2012  έως  5ος/2013).  Απαιτείται  η
επαναβεβαίωση του ποσού των 48,82€ για τον κ. Ψυρράκη και συμπληρωματική χρέωση
για 34 κυβικά, που αφορούν στην κατανάλωση για το υδρόμετρο του κ. Πρωτούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα παρακάτω για τις χρεώσεις των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, κοιμητηρίων
και λοιπών τελών των κάτωθι οφειλετών:

1. 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)
και να επαναβεβαιωθεί το ποσό των 343,96€ στον αντίκλητο κ. Tellushi Dritan, στον οποίο
χωρίς τις σχετικές προσαυξήσεις.
2. Χάρισμας Χάρισμας  (κωδικός οφειλέτη 12041): να γίνει διαγραφή τελών ύδρευσης
συνολικού ποσού 543,66 (πλέον προσαυξήσεων 95,00€) και να επαναβεβαιωθεί το ποσό
των  543,66€  στον  αντίκλητο  Θ.ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ  &  ΣΙΑ,  χωρίς  τις  σχετικές
προσαυξήσεις.
3. 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 και να επαναβεβαιωθεί το ποσό των 48,82€ για τον
κ. Ψυρράκη και συμπληρωματική χρέωση για 34 κυβικά, που αφορούν στην κατανάλωση
για το υδρόμετρο του κ. Πρωτούλη.
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 96/2014
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Θέμα 3ο: Ορθή επανάληψη απόφασης 82/2014 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος, η οποία εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 82/2014 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
επί αιτημάτων Εμμανουήλ Δεμένεγα περί οφειλών τελών ύδρευσης τα κάτωθι:

«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 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.».

Συγκεκριμένα, η εν λόγω εισήγηση είχε ως εξής:
«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. 

7



11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 2ης Ιουνίου 2014

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 προστίμων.
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.».
Επειδή όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εισήγηση, σε ό, τι αφορά στις

οφειλές του υδρομέτρου με αριθμό 44972, σε έλεγχο που προέβη η Υπηρεσία Ύδρευσης
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του  Δήμου,  διαπιστώθηκε  ότι  δεν  υπήρχαν  καταγεγραμμένες  ενδείξεις,  από  την
ημερομηνία  εγκατάστασης  της  παροχής.  Παρόλο  που  η  εισήγηση  και  η  απόφαση
αφορούσε στην πλήρη απαλλαγή του υδρομέτρου από τις σχετικές προσαυξήσεις, λόγω
υπαιτιότητας της υπηρεσίας του Δήμου, στο δεύτερο σκέλος της απόφασης αναφερόταν
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να επικαιροποιήσει στο ορθό την απόφασή του
ως εξής:

«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 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 την εξαίρεση της πλήρους απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων λόγω
υπαιτιότητας  της  υπηρεσίας,  αφού  ουδέποτε  υπήρξαν  καταγεγραμμένες  ενδείξεις
κατανάλωσης ύδατος από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας ύδρευσης, ως όφειλε.».

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η  παράταξη  της  μειοψηφίας  απέχει  από  τη  συζήτηση  και  ψήφιση  του  θέματος,
επικαλούμενη αναρμοδιότητα -βάσει Νόμου- του Δημοτικού Συμβουλίου και αρμοδιότητα
εξέτασης τέτοιων θεμάτων από την αντίστοιχη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ευαγγέλου Ιωάννης, Στέφανος Βρεττός και Μαρία Ξυδο-
πούλου – Κορασίδη δεν συμμετέχουν στην ψήφιση του εν λόγω θέματος, ως αναφέρε-

ται ανωτέρω)

1.  Για μεν τις οφειλές των υδρομέτρων με αριθμούς 29014 και 932373, το Δημοτικό
Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλά –βάσει του Ν.
4257/2014  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών»-
παραπέμπει στην Οικονομική Υπηρεσία για απόφαση υπαγωγής της οφειλής στο Ν.
3801/2009, χωρίς προσαυξήσεις και 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  την  εξαίρεση  της  πλήρους  απαλλαγής  των  προσαυξήσεων  και
τόκων  λόγω  υπαιτιότητας  της  υπηρεσίας,  αφού  ουδέποτε  υπήρξαν
καταγεγραμμένες ενδείξεις  κατανάλωσης ύδατος από τον αρμόδιο υπάλληλο της
υπηρεσίας ύδρευσης, ως όφειλε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 97/2014
Σημείωση  γραμματείας:  Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος,  κ.  Εμμανουήλ  Δεμένεγας  δεν
συμμετέχει, έχοντας ίδιον όφελος. 
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Θέμα 4ο: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο Βουρκάρι Κέας

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα
Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης,
μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

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

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

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

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

Όπως  ορίζεται  στην  παρ.1  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’) για την ανωτέρω
προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα
στοιχεία  του,  τη  διεύθυνση  κατοικίας  του  και,  εφόσον  πρόκειται  για  εταιρεία,  την
επωνυμία  και  την  έδρα αυτής.  Στην αίτηση -  δήλωση επίσης,  δηλώνεται  το  είδος  του
καταστήματος  ή  της  επιχείρησης,  περιγράφεται  πλήρως  η  τοποθεσία  του  αντίστοιχου
οικήματος  ή  ακινήτου  το  είδος  του  καταστήματος  και,  επισυνάπτεται  διάγραμμα  της
περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον  το  κατάστημα  στεγάζεται  σε  χώρο  οριζόντιας  ιδιοκτησίας,  υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον
οποίο  θα  εγκατασταθεί  το  κατάστημα  ή  εργαστήριο,  στην  οποία  θα  φαίνεται  ότι  ο
Κανονισμός  της  Πολυκατοικίας  ή  εν  ελλείψει,  η  πλειοψηφία  των  ιδιοκτητών  των
στεγαζόμενων  στο  ίδιο  κτίριο  διαμερισμάτων,  μη  συμπεριλαμβανομένων  των  λοιπών
χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του 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
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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. 3741/22-05-2014 αίτηση της εταιρείας Μ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., με την οποία ζητείται η χορήγηση προέγκρισης για την
ίδρυση καταστήματος ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στο Βουρκάρι Κέας. Στην αίτηση επισυνάπτονται
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη:
• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 
• την ΥΔ Υ1γ/Γ.Π.οικ96967/8-10-2012
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την υπ’αριθμ. 3741/22-05-2014 αίτηση της εταιρείας Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

& ΣΙΑ Ε.Ε., με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος,
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην εταιρεία Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. προέγκριση ίδρυσης κα-
ταστήματος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στο Βουρκάρι Κέας.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 98/2014
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Θέμα 5ο: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ στην Κορησσία Κέας 

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα
Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης,
μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

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

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

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

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

Όπως  ορίζεται  στην  παρ.1  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’) για την ανωτέρω
προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα
στοιχεία  του,  τη  διεύθυνση  κατοικίας  του  και,  εφόσον  πρόκειται  για  εταιρεία,  την
επωνυμία  και  την  έδρα αυτής.  Στην αίτηση -  δήλωση επίσης,  δηλώνεται  το  είδος  του
καταστήματος  ή  της  επιχείρησης,  περιγράφεται  πλήρως  η  τοποθεσία  του  αντίστοιχου
οικήματος  ή  ακινήτου  το  είδος  του  καταστήματος  και,  επισυνάπτεται  διάγραμμα  της
περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον  το  κατάστημα  στεγάζεται  σε  χώρο  οριζόντιας  ιδιοκτησίας,  υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον
οποίο  θα  εγκατασταθεί  το  κατάστημα  ή  εργαστήριο,  στην  οποία  θα  φαίνεται  ότι  ο
Κανονισμός  της  Πολυκατοικίας  ή  εν  ελλείψει,  η  πλειοψηφία  των  ιδιοκτητών  των
στεγαζόμενων  στο  ίδιο  κτίριο  διαμερισμάτων,  μη  συμπεριλαμβανομένων  των  λοιπών
χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του 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
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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.  3549/15-05-2014  αίτηση  του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ, με την οποία ζητείται η χορήγηση προέγκρισης για την
ίδρυση  καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ  στην  Κορησσία  Κέας.  Στην  αίτηση  επισυνάπτονται  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής.  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη:
• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 
• την ΥΔ Υ1γ/Γ.Π.οικ96967/8-10-2012
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την υπ’αριθμ. 3549/15-05-2014 αίτηση του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ,

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

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον  ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ  προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην  Κορησσία
Κέας.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 99/2014
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Θέμα 6ο: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  στην  Κορησσία
Κέας 

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 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης,
μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

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

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

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

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

Όπως  ορίζεται  στην  παρ.1  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’) για την ανωτέρω
προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα
στοιχεία  του,  τη  διεύθυνση  κατοικίας  του  και,  εφόσον  πρόκειται  για  εταιρεία,  την
επωνυμία  και  την  έδρα αυτής.  Στην αίτηση -  δήλωση επίσης,  δηλώνεται  το  είδος  του
καταστήματος  ή  της  επιχείρησης,  περιγράφεται  πλήρως  η  τοποθεσία  του  αντίστοιχου
οικήματος  ή  ακινήτου  το  είδος  του  καταστήματος  και,  επισυνάπτεται  διάγραμμα  της
περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

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

Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
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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. 3512/14-05-2014 αίτηση του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,  με την οποία ζητείται  η  χορήγηση προέγκρισης  για την ίδρυση
καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  στην  Κορησσία  Κέας.  Στην  αίτηση
επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της
περιοχής.  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη:
• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 
• την ΥΔ Υ1γ/Γ.Π.οικ96967/8-10-2012
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την  υπ’  αριθμ.  3512/14-05-2014  αίτηση  του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ

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

• Το γεγονός ότι α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν
λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία
του  περιβάλλοντος  είτε  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  είτε  από  τοπικές  κανονιστικές
αποφάσεις  γ) δεν  υπάρχουν  άλλοι  περιορισμοί  σχετικοί  με  την  απόσταση  του
καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον ΣΩΤΗΡΙΟ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην Κορησσία Κέας.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 100/2014
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Θέμα 7ο: Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ 2 του άρθρου 63 του
Ν. 3801/09

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα της
ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  το  υπ’  αριθμ.  3902/29.05.2014  έγγραφό  της  η
Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, διαβιβάζει την κάτωθι
εισήγησή της περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς το Δήμο:  

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/14, παρ. 1 περ. Α) “Οσες ληξιπρόθεσμες
οφειλές έχουν  βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των  σχετικών
διατάξεων του Ν.3801/2009.”:

Σχετικές διατάξεις παρ. 2 αρθρ. 63 Ν.3801/2009:
• Νόμος  3074/2002 άρθρο 12 παρ.  3,  περίπτωση ε)   “...με  αίτηση  των
ενδιαφερομένων  ρυθμίζονται  οφειλές  από  δημοτικά  ή  κοινοτικά  τέλη,  φόρους  και
εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε εικοσιτέσσερις (24)
μηνιαίες  δόσεις  χωρίς  την  καταβολή  του  προστίμου  και  προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής”,
• Νόμος 3649/2008 άρθρο 26 παρ 2 περ β  ”...καθεμία από τις οποίες δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.”

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3819/26.05.2014 αίτησή του, ο ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ζήτησε  την  με  24  δόσεις  ρύθμιση των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών
του/της  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως την 31.12.2009, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/2009.

3. Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  οικονομικής  υπηρεσίας,  οι  ληξιπρόθεσμες  και
βεβαιωμένες έως την 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του  ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των  8.068,41 ευρώ, το οποίο
αναλύεται ως ακολούθως:

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/11/2004
Κύρια οφειλή: 1.866,90 ευρώ  (είδος) Ύδρευση 2003
Προσαυξήσεις:2.128,27 ευρώ ( απαλλαγή 100% βάσει απόφασης ΔΣ 82/2014)

Β. Ημερομηνία βεβαίωσης 21/09/2005
Κύρια οφειλή 2.006,52 ευρώ (είδος) Ύδρευση 2004
Προσαυξήσεις 2.066,72 ευρώ (απαλλαγή 100% βάσει απόφασης ΔΣ 82/2014)

4.  Ο  Δεμένεγας  Εμμανουήλ του Κων/νου εντός  τριών εργάσιμων  ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής του/της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του,
ποσού 161,39€ (α/α διπλοτύπου: 1903/30.05.2014).

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
1)  δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας  (ΑΦΕ)  προς την
Δ.Ο.Υ. ΚΕΑΣ με αριθ. πρωτ.: 4568/22.08.2013,

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
αφού έλαβε υπόψη του:
 1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3819/26.5.2014 αίτηση του  ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
3.  Το συνολικό ύψος των οφειλών του  8.068,41 ευρώ,  όπως προκύπτει  από την
Καρτέλα οφειλέτη,

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
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Α. Την με 24 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009,
σύμφωνα  με  παρ.  2  του  άρθρου  63  του  Ν.3801/2009  και  ειδικότερα:  την  με
απαλλαγή  κατά  ποσοστό  εκατό  τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, συνολικού ποσού 4.194,99 Ευρώ.

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 161,39 ευρώ (δεν μπορεί να είναι
μικρότερο  των  εκατό  ευρώ)  και  ΔΕΝ επιβαρύνεται  με προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής  σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/2009.

Γ.  Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και
σε  περίπτωση  μη  καταβολής  τους  η  αίτηση  θεωρείται  ως  μη  υποβληθείσα,  μη
επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την
τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  των  επόμενων  μηνών,  χωρίς  να  απαιτείται  ιδιαίτερη
ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου
της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της
είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,  εάν ο
οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β)  καθυστερήσει  την  καταβολή  της  τελευταίας  δόσης  της  ρύθμισης  για  χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες
δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί  των ακαθαρίστων εσόδων και  του τέλους
παρεπιδημούντων,  μετά των  περιοδικών  δηλώσεων Φ.Π.Α.  και  του εκκαθαριστικού,
καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις
σχετικώς  ισχύουσες  διατάξεις,  δ)  δεν  είναι  ενήμερος  στις  οφειλές  του  από  την
ημερομηνία  υπαγωγής  στη  ρύθμιση  και  μετά,  ε)  έχει  υποβάλει  αναληθή  στοιχεία
προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Ε.  Η  καθυστέρηση  πληρωμής  μιας  δόσης  συνεπάγεται  την  επιβάρυνση  αυτής  με
προσαύξηση  δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%).  Η  δόση  αυτή  με  την  αναλογούσα
προσαύξηση  πρέπει  να  καταβληθεί  το  αργότερο  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Η Προϊστάμενη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών».

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Η παράταξη της μειοψηφίας και ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης απέχουν
από τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος, επικαλούμενοι αναρμοδιότητα -βάσει Νόμου
(Ν. 3801/2009 και Ν. 4257/2014)- του Δημοτικού Συμβουλίου και αρμοδιότητα εξέτασης
τέτοιων θεμάτων από την αντίστοιχη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (Ταμειακή).

Σημείωση  γραμματείας:  Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος,  κ.  Εμμανουήλ  Δεμένεγας  δεν
συμμετέχει, έχοντας ίδιον όφελος. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την
εισήγηση  της  Προϊσταμένης  Διοικητικών  & Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  τις  σχετικές
διατάξεις, στις οποίες αυτή βασίζεται

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ευαγγέλου Ιωάννης, Στέφανος Βρεττός, Μαρία Ξυδοπού-
λου – Κορασίδη και Στυλιανός Βασιλάκης δεν συμμετέχουν στην ψήφιση του εν λόγω
θέματος, ως αναφέρεται ανωτέρω)
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Α. Την με 24 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009,
σύμφωνα  με  παρ.  2  του  άρθρου  63  του  Ν.3801/2009  και  ειδικότερα:  την  με
απαλλαγή  κατά  ποσοστό  εκατό  τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, συνολικού ποσού 4.194,99 Ευρώ.

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 161,39 ευρώ (δεν μπορεί να είναι
μικρότερο  των  εκατό  ευρώ)  και  ΔΕΝ επιβαρύνεται  με προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής  σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/2009.

Γ.  Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και
σε  περίπτωση  μη  καταβολής  τους  η  αίτηση  θεωρείται  ως  μη  υποβληθείσα,  μη
επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την
τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  των  επόμενων  μηνών,  χωρίς  να  απαιτείται  ιδιαίτερη
ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου
της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της
είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,  εάν ο
οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β)  καθυστερήσει  την  καταβολή  της  τελευταίας  δόσης  της  ρύθμισης  για  χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες
δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί  των ακαθαρίστων εσόδων και  του τέλους
παρεπιδημούντων,  μετά των  περιοδικών  δηλώσεων Φ.Π.Α.  και  του εκκαθαριστικού,
καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις
σχετικώς  ισχύουσες  διατάξεις,  δ)  δεν  είναι  ενήμερος  στις  οφειλές  του  από  την
ημερομηνία  υπαγωγής  στη  ρύθμιση  και  μετά,  ε)  έχει  υποβάλει  αναληθή  στοιχεία
προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Ε.  Η  καθυστέρηση  πληρωμής  μιας  δόσης  συνεπάγεται  την  επιβάρυνση  αυτής  με
προσαύξηση  δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%).  Η  δόση  αυτή  με  την  αναλογούσα
προσαύξηση  πρέπει  να  καταβληθεί  το  αργότερο  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 101/2014
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Θέμα  8ο:  Έγκριση  απόφασης  164/16.05.2014  Δημάρχου  για  έκτακτη  δαπάνη  και
διάθεση  πίστωσης  για  την  κάλυψη  εξόδων  κλιμακίου  Π.Υ.  Λαυρίου  κατά  την
πυρόσβεση της 14ης Μαΐου 2014

Σημείωση  γραμματείας:  Αποσύρεται  λόγω  αναρμοδιότητας  του  Δημοτικού
Συμβουλίου και υποβάλλεται προς ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
(άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006).

Θέμα 9ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων σίτισης
συμμετεχόντων σε περιπτώσεις πυροσβέσεων

Σημείωση  γραμματείας:  Αποσύρεται  λόγω  αναρμοδιότητας  του  Δημοτικού
Συμβουλίου και υποβάλλεται προς ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
(άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006).
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο:  Διάθεση  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπανών  για  την  εγκαινίαση  της
λειτουργίας του Εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου 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  με  το  ΦΕΚ  1364/Β’/04.06.2013  ιδρύθηκε,  μετά  από  μακροχρόνια  προσπάθεια,  το
Κλιμάκιο Εθελοντών Πυροσβεστών Κέας. 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους
έως  800,00€  για  την  εγκαινίαση  της  λειτουργίας  του  Εθελοντικού  πυροσβεστικού
κλιμακίου Κέας το προσεχές διάστημα. 
Η εν  λόγω δαπάνη θα βαρύνει  τον  Κ.Α.  εξόδων 00.6443 «Δαπάνες  δεξιώσεων»,  στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Η  παράταξη  της  μειοψηφίας,  μη  όντας  αρνητική  προς  την  ουσία  του  θέματος,  δεν
συμμετέχει θεωρώντας το θέμα ως μη εμπίπτον στη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.
3852/2010,  περί  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μόνο  για  κατεπείγουσες  και
απρόβλεπτες ανάγκες έως την ορκομωσία της νέας δημοτικής Αρχής. 

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, Στέφανός Βρεττός και Μαρία

Ξυδοπούλου – Κορασίδη δεν συμμετέχουν στην ψήφιση του θέματος, ως αναφέρεται
ανωτέρω).

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 την εγκαινίαση της λειτουργίας του Εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων»,
στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2014
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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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