
13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 21ης Ιουλίου 2014

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  21η  Ιουλίου 2014

Σήμερα, 21η  Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του  Πνευματικού  Κέντρου
«Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την  4911/17.07.2014  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 14 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                                  

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

    (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
13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21/07/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4911/17.07.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Έκθεση  εκτέλεσης  προϋπολογισμού  β’  τριμήνου  2014  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

2. Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  στο  κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της  εταιρείας «Β. Καρανικολάου-
Α.  Μαρδά  Ο.Ε.»  για  το  2014   [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου] 

3. Έγκριση  χορήγησης  αδειών  χρήσης  μουσικών  οργάνων  και  παράτασης
ωραρίου  μουσικής  για  το  2014  σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ»  στη  θέση  Ιουλιδα  Κέας,  ιδιοκτησίας
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου] 

4. Κατανομή  πιστώσεων  των  ΚΑΠ  των  Δήμων  για  επισκευή  και  συντήρηση
σχολικών κτηρίων έτους 2014 (ΣΑΤΑ)  [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

5. Αποδοχή  τοπογραφικής  μελέτης  της  μελέτης  Αποχέτευσης  Δήμου  Κέας
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

6. Αποδοχή  Προμελέτης  Δικτύων  Αποχέτευσης  και  Προκαταρκτικής  Μελέτης
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για τη μελέτη της
Αποχέτευσης Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

7. Απόφαση  λύσης  σύμβασης  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
(ΠΠΕ) του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης περιοχής Ποισσών – Κούνδουρου – Κάτω
Μεριάς ν. Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

8. Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  φυσικού  εδάφους  για  το  έργο
«Ολοκλήρωση  εργασιών  σφαγείων  Δήμου  Κέας»  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.
Αντώνιος Δεμένεγας] 

9. Καθορισμός πλαισίου δωρεάν μελέτης χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου
εντός του όρμου Βουρκαρίου [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντ. Δεμένεγας]

10. Νομιμοποίηση  εγκαταστάσεων  ΒΙΟΚΑ  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Αντ.
Δεμένεγας]

11. Έγκριση σύστασης φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για το
έργο  «Έργα  Οδοποιίας  εντός  οικισμού  στη  θέση  Ακρωτήριο  –  Φάρος  –
Τάμελος στη Νήσο Κέα» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντ. Δεμένεγας]
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Θέμα 1ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2014 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στον Αντιδήμαρχο,  κ.  Στυλιανό Βασιλάκη ο
οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.
174/2014 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής μας  διαβιβάστηκε η έκθεση εκτέλεσης
προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2014 της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας, η οποία έχει
ως εξής: 

«Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗΣ", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014,   η οικονομική επι-
τροπή,  μετά  από εισήγηση του υπευθύνου  οικονομικών υπηρεσιών του οικείου  δήμου,
υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους
έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.  Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρα-
τηρήσεις της μειοψηφίας.  Η έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από τη λήξη κάθε τριμήνου .

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού
έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμη-
ση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα
ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμ-
βούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την
οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμμα-
τικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση
του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται  από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του
που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του
για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η
έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  στο  διαδίκτυο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν
3861/2010  (Πρόγραμμα  διαύγεια),  γνωστοποιούμενοι  οι  σχετικοί  αριθμοί  διαδικτυακής
ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Κατ΄  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε  η  υπ΄  αριθμ.  40038/9-9-
2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται
τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  τριμηνιαία  έκθεση,  ως  προς  τα  αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμ-
φανίζονται  στους  συνημμένους  πίνακες,  όπως  έχουν  συμπληρωθεί  από την οικονομική
υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δε-
δομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα  διαβιβάζουμε προς  την οικονομική  επιτροπή τους  κάτωθι  συνημ-
μένους πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με
τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του
δεύτερου τριμήνου :

Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων β΄ τριμήνου του
έτους 2014.

Πίνακας 2: Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών β΄ τριμήνου του
έτους 2014.

Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2014.
  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας

στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

         Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β’ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

01.
ΠΡΟΣΟΔΟΙ  ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ  ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΑ

15.640,00

99.437,00

5.460,40

02.
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΚΙ-
ΝΗΤΗ  ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑ

13.357,00 11.423,46

03.
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ 

342.936,30 93.679,11

04.
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΑ

95.009,00 26.662,55

05.
ΦΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙ-
ΣΦΟΡΕΣ

3.000,00 0,00

07.
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

1.600,00 2.160,00

11.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚ-
ΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗ-
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ

0,00 0,00

14. 
ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟ-
ΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ-
ΔΟΣΙΕΣ

0,00 0,00

15.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
-  ΠΡΟΣΤΙΜΑ  -
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

24.000,00 9.398,14

16.
ΛΟΙΠΑ  ΕΚΤΑ-
ΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00 0,00

21.
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑ-
ΚΤΙΚΑ

289.957,61

111.059,00

139.866,43

22.
ΕΣΟΔΑ  Π.Ο.Ε
ΕΚΤΑΚΤΑ

21.569,31 19.747,56

ΣΥΝΟΛΟ 807.069,22 210.496,00 308.397,65
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       Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β’ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

32-85 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ  –
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

73.920,34 39.917,00 81.470,04

ΣΥΝΟΛΟ 73.920,34 39.917,00 81.470,04

Από τους ανωτέρω πίνακες διαπιστώνεται ότι η πορεία είσπραξης, τόσο των ιδίων
εσόδων όσο και των εισπρακτέων υπολοίπων, κινήθηκε εντός των στόχων που είχαν τεθεί
με  το  Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης  2014.  Συγκεκριμένα  οι  εισπράξεις  των  ιδίων
εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 υπερκάλυψαν τον στόχο σε ποσοστό 46% της
αντίστοιχης εκτίμησης και κατά το ποσό των 97.901,65 €. Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκαν και
οι εισπράξεις των υπολοίπων προηγούμενων ετών με το ποσοστό να ανέρχεται στο 104 %
της αντίστοιχης εκτίμησης και κατά το ποσό των 41.553,00 €.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται  η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
στο σύνολο των εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών και επενδυτικών
επιχορηγήσεων (κωδ. 06,12,13) των εισπράξεων υπέρ τρίτων (κωδ. 41,42) και του χρημα-
τικού υπολοίπου (κωδ. 51).
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ  Β’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(εκτέλεση  –
στόχος)

5.104.016,41 2.814.329,00 2.621.721,56 -192.607,44

Αναλυτικά, η αρνητική αυτή απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

Β’  ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(εκτέλεση  –
στόχος)

12,06,13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
659.250,05 1.033.332,00 -374.081,95

01 – 22 & 32

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ &

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ  ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΑ

389.867,69 250.413,00 139.454,69

41,42

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ

129.266,18 146.700,00 -17.433,82

51 1.443.337,64 1.383.884,00 59.453,64
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΟ 2.621.721,56 2.814.329,00 -192.607,44

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης στο σύνολο των εγγεγραμ-
μένων εσόδων, ποσό 374.081,95 € οφείλεται στις επιχορηγήσεις και συγκεκριμένα στον
κωδ. 13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» που περιλαμβάνει την επιχορήγηση από
το ΕΣΠΑ. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί αρμοδίως για οποιαδήποτε απόφαση τροπο-
ποίησης χρηματοδότησης ή απένταξη πράξεων του Δήμου στο ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου δεν
συντρέχει λόγος μείωσης των εν λόγω εσόδων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β΄ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.
Αμοιβές  και  έξο-
δα προσωπικού

654.167,55 294.226,00 260.820,60

7.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.880.885,72 854.466,00 8.155,31

81.
Πληρωμές  υπο-
χρεώσεων  (Π.Ο-
.Ε.)

88.102,57 280.000,00 66.220,40

67.
Πληρωμές για με-
ταβιβάσεις  εισο-
δημάτων  σε  τρί-
τους  (Επιχορηγή-
σεις) 

164.502,13 11.000,00 57.827,19

61.
Αμοιβές  αιρετών
και τρίτων

165.559,00

376.356,00

50.486,53

62.
Παροχές τρίτων

782.261,61 164.347,27

63.
Φόροι - Τέλη

19.150,00 4.884,32

64.
Λοιπά γενικά έξο-
δα

142.593,00 11.312,60

66.
Δαπάνες  προμή-
θειας  αναλωσί-
μων

253.973,00 14.066,87

68.
Λοιπά έξοδα

20.000,00 2.251,66

ΣΥΝΟΛΑ 4.171.194,58 1.816.048,00 640.372,75

6
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Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η απόκλιση (στόχος – εκτέλεση) των
δαπανών είναι θετική, δηλαδή οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο β΄ τρίμηνο δεν
ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο, όπως είχε ορισθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται  η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
στο σύνολο των δαπανών του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων εισπράξεων
υπέρ τρίτων (κωδ 82).

Αναλυτικά, η απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β’ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.
Αμοιβές  και  έξο-
δα προσωπικού

654.167,55 294.226,00 260.820,6

7.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.880.885,72 854.466,00 8.155,31

81.
Πληρωμές  υπο-
χρεώσεων  (Π.Ο-
.Ε.)

88.102,57 280.000,00 66.220,40

67.
Πληρωμές για με-
ταβιβάσεις  εισο-
δημάτων  σε  τρί-
τους  (Επιχορηγή-
σεις) 

164.502,13 11.000,00 57.827,19

61.
Αμοιβές  αιρετών
και τρίτων

165.559,00

376.356,00

50.486,53

62.
Παροχές τρίτων

782.261,61 164.347,27

63.
Φόροι - Τέλη

19.150,00 4.884,32

64.
Λοιπά γενικά έξο-
δα

142.593,00 11.312,60

66.
Δαπάνες  προμή-
θειας  αναλωσί-
μων

253.973,00 14.066,87

68.
Λοιπά έξοδα

20.000,00 2.251,66

82.
Αποδόσεις  ει-
σπράξεων  υπέρ

366.800,00 184.881,00 110.786,96

7

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Β  ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

( στόχος - εκτέλεση)

5.104.016,41 2.000.929,00 1.249.769,29
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τρίτων
ΣΥΝΟΛΑ 4.537.994,58 2.000.929,00 751.159,71

Διαπιστώνουμε  ότι  στο  σύνολο  των  δαπανών  υπάρχει  θετική  απόκλιση  ύψους
1.249.769,29€.

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων
για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρ-
μογή  του  Προγράμματος  Εξυγίανσης  από  το  Παρατηρητήριο  του  άρθρου  4  του  ν.
4111/2013»  αναφέρονται τα εξής:

«Α. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων
αρνητικού χαρακτήρα και  την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

- η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προη-
γούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ
30/06/2014 72,454,47
31/12/2013 88.129,18

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την
λήξη του β΄ τριμήνου δεν  ξεπέρασαν το ύψος των αντίστοιχων υποχρεώσεων κατά το
τέλος της χρήσης 2013.  Επομένως παρουσιάζεται μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων
και  σύμφωνα με  το  άρθρο που μνημονεύεται  παραπάνω δεν λαμβάνονται  υπόψη στον
έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων του β΄ τριμήνου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 αναφέρονται τα εξής:
«Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε

ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών
εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσε-
ων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η
διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των
ανωτέρω συγκρίνεται  με το στόχο εσόδων και  συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής
απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος
ποσών με στόχο εσόδων).»

Από την εφαρμογή των ανωτέρω παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού
της  συνολικής  απόκλισης  της  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  από  τους   τιθέμενους
στόχους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ  ΕΣΟ-
ΔΩΝ -192.607,44
ΑΠΟΚΛΙΣΗ  ΕΞΟ-
ΔΩΝ 1.249.769,29
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.057.161,85

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΜΕ  ΣΤΟΧΟ  ΕΣΟ-
ΔΩΝ 2.814.329,00
 0,3756948814
ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΠΟ-
ΚΛΙΣΗΣ  Β  ΤΡΙ-
ΜΗΝΟΥ 37,56

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι το β΄ τρίμηνο 2014 έκλεισε με θετική απόκλιση
ύψους 37,56% και ως εκ τούτου δεν συντρέχει  λόγος υποχρεωτικής αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού ή λήψης μέτρων για την διόρθωση της απόκλισης όπως αναφέρεται στην
ΚΥΑ 7261/22-2-2013.

Η Προϊσταμένη Διοικητικού – Οικονομικού

Μυκωνιάτη Σωτηρία»

Στην εν λόγω απόφαση επισυνάπτεται ο πίνακας ταμειακού απολογισμού και ο πί-
νακας στοχοθεσίας ως ξεχωριστά αρχεία. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’ αριθμ. 174/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τον πίνακα ταμειακού απολογι-
σμού, την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού β’ τριμήνου, τις διατάξεις των άρθρων
72 & 266 του Ν.3852/2010 και της απόφασης ΟΙΚ 438 ΦΕΚ 2007/Β/9-9-11

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνει ότι δεν συντρέχει λόγος υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ή
λήψης μέτρων για τη διόρθωση της απόκλισης όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 7261/22-2-
2013. και εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης  προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2014 του Δήμου
Κέας 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 107/2014

Θέμα 2ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της  εταιρείας  «Β. Καρανικολάου-Α. Μαρδά
Ο.Ε.» για το 2014  

9
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Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα
Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι με  την  υπ’  αριθμ.  128/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας
αποφασίστηκε η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00
π.μ και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ.  για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983
Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο». 

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

1. Εταιρεία  «Β.  Καρανικολάου  -  Α.  Μαρδά  Ο.Ε.»,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «Azure»  στο Βουρκάρι Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 4516/30.06.2014 (αρ. πρωτ. αίτησης: 4516/30.06.2014) 

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. Την ανωτέρω αίτηση των ενδιαφερομένων
7. Το  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχουν  καταγεγραμμένες  παραβάσεις  στις  ανωτέρω

επιχειρήσεις εντός του έτους 2013 - 2014, για παραβάσεις περί κοινή ησυχίας –
λειτουργίας μουσικής – ωραρίου λειτουργίας καταστήματος κ.λπ.

8. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί  άδεια  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  για  το  έτος  2014  στο  κατάστημα
υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «Β. Καρανικολάου - Α. Μαρδά
Ο.Ε.»,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με  την  επωνυμία
«Azure»  στο Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4516/30.06.2014 (αρ. πρωτ. αίτη-
σης: 4516/30.06.2014)   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 108/2014

Θέμα  3ο:  Έγκριση  χορήγησης  αδειών  χρήσης  μουσικών  οργάνων  και  παράτασης
ωραρίου  μουσικής  για  το  2014  σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ»  στη  θέση  Ιουλίδα  Κέας,  ιδιοκτησίας
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Ειρή-
νη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι με την αριθ. 2014/04-04-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, μαζί με τα
σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνι-
κό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με αριθ.
άδειας 2012/07-07-2014 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στην Ιουλίδα 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  μουσικών  ορ-
γάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρ-
μόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγε-
λίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων,
εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων». 
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 ενδιαφερομένων, ανάλογα
με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοι-
κημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα
και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προ-
ϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χα-
μηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
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 ορ-
γάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυ-
τών.»
Σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας, και κα-
τόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μουσικής
έως τις 03.00 από Δευτέρα έως Κυριακή για καταστήματα υγειονομικού 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 ωραρίου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη:
1. 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 
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6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2014/04-04-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών ορ-
γάνων για το κατάστημά ιδιοκτησίας του 

7. Την με αρ. πρωτ.: 1828/01.07.2014 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Περιβαλ-
λοντικής  Υγιεινής  και  Υγειονομικού  Ελέγχου  της  ΠΝΑ,  περί  χορήγηση
άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ να καταθέσει παράβολο
είναι για ένα έτος

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος,
στο  κατάστημα  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ ιδιοκτησίας  του  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ με αριθ. άδειας 2012/07-07-2014 (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.

12



13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 21ης Ιουλίου 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 109/2014

Θέμα 4ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων έτους 2014 (ΣΑΤΑ)

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:

1) Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρι-
σης Δήμων»,
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2) Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευ-
σης» και

3) Το υπ’ αριθμ. 95373/02.07.2014  έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 25332/24.06.2014
χρηματικής  εντολής  του  ΥΠΕΣΑΗΔ,  κατανέμεται  στο  Δήμο  μας  το  ποσό  των
7.200,00€ για την συντήρηση και επισκευή των κτηρίων των σχολικών μονάδων
Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης έτους 2014. 

Στο προαναφερόμενο ποσό γίνεται παρακράτηση για το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π.Δ.), ύψους 0,15%, δηλαδή ποσό ύψους 10,80€. Επομένως το καθαρό ποσό
ανέρχεται σε 7.189,20€.

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  7.200,00€ (μειωμένου  κατά  0,15% για  δικαιώματα
Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 10,80€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προ-
ϋπολογισμό του έτους 2014 με Κ.Α. 00.6711.0001 «Απόδοση σε Σχολικές Επι-
τροπές 2014»

3. Να εγκρίνει τη διάθεση της ανωτέρω δαπάνης και
4. Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαί-

ων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ, το ποσό που
αποδίδεται, πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συντήρηση και επισκευή των
σχολικών κτηρίων των μονάδων Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κέας.

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 4.000,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης  3.189,20€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 7.189,20€
Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτηρίων

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

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

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την ανωτέρω επιχορήγηση και
2. Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που 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 4.000,00€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης  3.189,20€
Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτηρίων

ΣΥΝΟΛΟ 7.189,20€ Επισκευή και συντήρηση
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σχολικών κτηρίων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 110/2014

Θέμα 5ο: Αποδοχή τοπογραφικής μελέτης της μελέτης Αποχέτευσης Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφω-
να με την υπ’ αριθμ. 171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και την από
05.12.2003 υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η εκπόνηση τοπογραφι-
κής μελέτης για τη «Μελέτη Αποχέτευσης Δήμου Κέας»  από τα συμπράττοντα μελετητικά
γραφεία:
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• ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., 
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΖΟΣ, 
• ECOPOLIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ Α.Ε,
• ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ,
• ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΥ και 
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία σε εκπόνηση αντίστοιχων μελετών.
Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ.

50815/4202/12.07.2012  από  την  προϊστάμενη  Αρχή  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Κυ-
κλάδων, η θεώρηση της εν λόγω μελέτης, παρακαλώντας για την έγκριση του Δήμου Κέας.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η εν λόγω τοπογραφική μελέτη είναι σωστή και αντα-
ποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου. Επομένως, πρέπει να γίνει αποδοχή της από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’ αριθμ. 171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, την από 05.12.2003 υπο-
γραφείσα σύμβαση, το υπ’ αριθμ. 50815/4202/12.07.2012, με το οποίο μας διαβιβάστηκε
από την προϊστάμενη Αρχή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, η θεώρηση της υπό
αναφορά μελέτης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  και  εγκρίνει  την τοπογραφική μελέτη  για τη «Μελέτη Αποχέτευσης
Δήμου Κέας»  από τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία:

• ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., 
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΖΟΣ, 
• ECOPOLIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ Α.Ε,
• ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ,
• ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΥ και 
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 111/2014

Θέμα 6ο: Αποδοχή Προμελέτης Δικτύων Αποχέτευσης και Προκαταρκτικής Μελέτης
των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  και  διάθεσης  λυμάτων  για  τη  μελέτη  της
Αποχέτευσης Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφω-
να με την υπ’ αριθμ. 171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και την από
05.12.2003 υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η εκπόνηση Προμελέτης
Δικτύων Αποχέτευσης και  Προκαταρκτικής  Μελέτης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
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και διάθεσης λυμάτων για τη «Μελέτη Αποχέτευσης Δήμου Κέας»  από τα συμπράττοντα
μελετητικά γραφεία:

• ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., 
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΖΟΣ, 
• ECOPOLIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ Α.Ε,
• ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ,
• ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΥ και 
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία σε εκπόνηση αντίστοιχων μελετών.
Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ.

62365/5580 (2012)/11.10.2013 από την προϊστάμενη Αρχή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων, η θεώρηση των εν λόγω μελετών, παρακαλώντας για την έγκριση του Δήμου
Κέας. 

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι οι εν λόγω μελέτες είναι σωστές και ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του έργου. Επομένως, πρέπει να γίνει αποδοχή τους από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’ αριθμ. 171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, την από 05.12.2003 υπο-
γραφείσα σύμβαση, το υπ’ αριθμ. 62365/5580 (2012)/11.10.2013, με το οποίο μας διαβι-
βάστηκε από την προϊστάμενη Αρχή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, η θεώρηση
της υπό αναφορά μελέτης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται και εγκρίνει την Προμελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και την Προκαταρ-
κτική Μελέτη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για τη μελέτη της
Αποχέτευσης Δήμου Κέας   από τα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία:

• ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., 
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΖΟΣ, 
• ECOPOLIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ Α.Ε,
• ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ,
• ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΥ και 
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 112/2014
Θέμα 7ο: Απόφαση λύσης σύμβασης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΠΠΕ)  του  έργου  «Δίκτυο  Ύδρευσης  περιοχής  Ποισσών  –  Κούνδουρου  –  Κάτω
Μεριάς ν. Κέας» 

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο
Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι
λαμβάνοντας υπόψη:

1. το άρθρο 34 του Ν. 3316/2005, βάσει του οποίου «επί της αιτήσεως αποφασίζει η
Προϊσταμένη  Αρχή  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  ενός  μηνός,  ύστερα  από
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εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του
επιβλέποντα».

2. Την από 17.02.2014 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητά τη λύση της
από  28.11.2010  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Κέας  και  του  μελετητή,  κ.  Νικ.
Παπαδόπουλου και

3. Την με Α.Π. 49020/2243/04.06.2014 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε Κυκλάδων της Π.Ν.ΑΙ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία),
κ. Λουκά Παπαδήμα υπέρ της λύσης της εν λόγω σύμβασης

4. Ότι  με  την  αλλαγή  της  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας  μετά  την  ψήφιση  του  ν.
4014/2011  και  την  Υ.Α.  1958/2012  δεν  απαιτείται  η  εκπόνηση  Π.Π.Ε.,  αλλά
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

5. Ο ανάδοχος  με την αίτησή του ζητά τη λύση της  σύμβασης μη έχοντας  καμία
απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης από το Δήμο Κέας,  καθώς θεωρεί  ίτι  το μέχρι
σήμερα καταβληθέν ποσό των 4.550,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι το 70% της συμβατικής
αμοιβής) αποτελεί πλήρη αποζημίωση και παραιτείται του υπόλοιπου 30% (ήτοι
6.500,00€Χ30% = 1.950,00€ πλέον ΦΠΑ). Συνεπώς ο Δήμος Κέας δεν θα έχει
οικονομική επιβάρυνση από μία προμελέτη, η οποία δεν είναι πλέον απαραίτητη
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε τη λύση σύμβασης για την εκπόνηση
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης περιοχής
Ποισσών  –  Κούνδουρου  –  Κάτω  Μεριάς  ν.  Κέας»,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  34  του  ν.
3316/2005.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα ανωτέρω στοιχεία και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  λύση  σύμβασης  για  την  εκπόνηση  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης περιοχής Ποισσών – Κούνδουρου –
Κάτω Μεριάς ν. Κέας», σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 3316/2005.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 113/2014

Θέμα  8ο:  Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  φυσικού  εδάφους  για  το  έργο
«Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Δήμου Κέας» 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  8ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι
λαμβάνοντας υπόψη:

1. τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από την παρ. 2 περ.1 του άρθρου 186 του ν. 4070/2012, η οποία αναφέρει, μεταξύ
άλλων,  ότι  «…Ειδικά  για  την  περίπτωση  της  παραλαβής  φυσικού  εδάφους,  η
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Προϊσταμένη  Αρχή  συγκροτεί  επιτροπή,  στην  οποία  συμμετέχουν  υποχρεωτικά  ο
Προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων.».

2. Το  με  ΑΠ  72490/3261/10.07.2014  εξερχόμενο  έγγραφο  του  Τμ.  Δομών
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, με το οποίο προτείνεται η Αρχιτέκτων Μηχανικός, κα Μαρία Μίχου ως
τρίτο μέλος της εν λόγω επιτροπής

εισηγούμαστε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Δήμου Κέας» με την κάτωθι σύσταση:

• Προϊστάμενος Τμήματος Δομών & Περιβάλλοντος Π.Ν.Αι.
• Επιβλέπων μηχανικός Δήμου Κέας
• Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Κέας – Κύθνου, κα Μαρία Μίχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα ανωτέρω στοιχεία και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  φυσικού  εδάφους  για  το  έργο
«Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Δήμου Κέας» με την κάτωθι σύσταση:

• Προϊστάμενος Τμήματος Δομών & Περιβάλλοντος Π.Ν.Αι.
• Επιβλέπων μηχανικός Δήμου Κέας
• Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Κέας – Κύθνου, κα Μαρία Μίχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 114/2014

Θέμα  9ο:  Καθορισμός  πλαισίου  δωρεάν  μελέτης  χωροθέτησης  τουριστικού
καταφυγίου εντός του όρμου Βουρκαρίου 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την
υπ’ αριθμ. 144/11.06.2014 απόφασή του, το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σύρου αποφάσι-
σε ομόφωνα την αποδοχή της δωρεάς μελέτης χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου εντός
του όρμου Βουρκαρίου από την ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΠΕ,
υπό την αίρεση ότι το πλαίσιο της εν λόγω μελέτης θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμ-
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βούλιο Κέας και στη συνέχεια η επίβλεψη μελέτης θα γίνει από την Δ/νουσα Υπηρεσία του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση «ο υπόψη όρμος προσφέρεται για αγκυ-
ροβολία σκαφών, λόγω της γεωμορφολογίας του και του σχετικά προφυλαγμένου όρμου,
αλλά και της εγγύτητας του με το αστικό συγκρότημα των Αθηνών. Παρόλα αυτά, οι ελ-
λειμματικές χερσαίες και θαλάσσιες υποδομές, δεν παρέχουν τις λειτουργικές εκείνες συν-
θήκες για την προσέλκυση, παραμονή και εξυπηρέτηση των σκαφών.

Η ως άνω μελέτη έχει  σκοπό τον σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας σύγχρονης
εγκατάστασης υποδοχής και εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών, με το ελάχιστο δυνατό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οι-
κονομίας, σε συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς, αλλά και την αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή.».

Η υποβολή αιτήματος Χωροθέτησης προς τη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του
Υπουργείου θα πρέπει να  συνοδεύεται από μία σειρά μελετών και δικαιολογητικών που
περιγράφονται στα άρθρα 31 και 34 του Ν.2160/1993, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
(το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου έχει εγκρίνει το αίτημα του Δήμου Κέας
τον Δεκέμβριο του 2013 για χωροθέτηση τουριστικού Λιμένα).  

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 11214/2012 (ΦΕΚ 2339/Β/21.08.2012), για
τη δημιουργία και χωροθέτηση ενός τουριστικού λιμένα καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτή-
σεις που πρέπει να πληρούνται ανά κατηγορία λιμένα. Αναλυτικότερα:

α) Οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις του καταφυγίου είναι οι εξής:
1. Βασικές κτιριολογικές υποδομές εξυπηρέτησης - παροχής υπηρεσιών.
2. Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεων υγιεινής και ενδιαίτησης με εξασφάλιση προσβασι-

μότητας Α.Με.Α
3. Δίκτυο παροχών (νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, επικοινωνιών, κ.λπ.).
4. Πρόβλεψη - εξασφάλιση συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και ασφαλούς απο-

μάκρυνσης των βιολογικών και πετρελαιοειδών - ελαιωδών καταλοίπων
5. Αποθήκες.
6. Συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού λιμένα όπως ορίζονται στις κεί-

μενες διατάξεις (πυρασφάλεια, κ.λπ.).

β) Οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις του αγκυροβολίου είναι οι εξής:
1. Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεων υγιεινής και ενδιαίτησης με εξασφάλιση προσβασι-

μότητας Α.Με.Α.
2. Δίκτυο παροχών (νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, επικοινωνιών, κ.λπ.).
3. Πρόβλεψη - εξασφάλιση συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και ασφαλούς απο-

μάκρυνσης των βιολογικών και πετρελαιοειδών - ελαιωδών καταλοίπων
4. Συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού

Η όλη διαδικασία χωροθέτησης, παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης, έγκρισης μελε-
τών και αδειοδότησης έχει ως εξής:

Α. Προηγείται η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ τουριστικού λιμένα.
Για τη χωροθέτηση καταφυγίου ή αγκυροβολίου σκαφών απαιτούνται οι παρακάτω με-
λέτες:

• Τοπογραφικό διάγραμμα χερσαίου χώρου, βυθομετρικό διάγραμμα του θαλάσσιου
χώρου σε ΕΓΣΑ 87.

• Γενικό διάγραμμα σε κλ. 1:10.000 στο οποίο θα αποτυπώνονται η ακριβής θέση
του έργου και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.
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• Σχέδιο σε κλ. 1:1.000 στο οποίο θα αποτυπώνονται η αιτούμενη ζώνη του λιμένα,
τα όρια ιδιοκτησίας, η καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας και η πρόταση
καθορισμού νέων γραμμών.

• Σχέδιο γενικής διάταξης του καταφυγίου σε κλ. 1:5000 όλων των προτεινόμενων
έργων.  Επιπλέον,  θα  φαίνονται  οι  προτεινόμενες  προσχώσεις  του  θαλάσσιου
χώρου, η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, κ.λπ.

• Ιδιοκτησιακό καθεστώς
• Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα έργα και θα γίνονται οι σχετικοί

υπολογισμοί (κυματισμοί, τρόπος αγκύρωσης, πλωτά στοιχεία, κατασκευή κρηπι-
δωμάτων κ.λπ.). Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά σχέδια, απαραίτητα
για τη σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης. 

• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Β. Μετά την έγκριση της χωροθέτησης με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ακολουθεί
η  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ των Τουριστικών Λι-
μένων από το Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης, η οποία υπογράφεται μεταξύ του φορέα
διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και του Υπουργού Τουρισμού. 
Η σύμβαση ρυθμίζει  συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας-διαχείρισης του τουριστικού λι-
μένα, όπως τη διάρκεια παραχώρησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, το ετή-
σιο αντάλλαγμα, τους όρους ασφάλισης, κ.λπ. 
 Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης και η υλοποίηση των έργων που απαιτού-
νται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητά των Τουρι-
στικών  Λιμένων,  γίνεται  ανάλογα  με  το  είδος  του  τουριστικού  λιμένα.  Για  καταφύ-
για-αγκυροβόλια εκδίδεται Υπουργική Απόφαση Παραχώρησης όπου ορίζεται το ως φο-
ρέας διαχείρισης ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και στη συνέχεια υπογράφεται Σύμ-
βαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρισης
τουριστικού λιμένα υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείου Τουρισμού τα πιο κάτω έγ-
γραφα και δικαιολογητικά (Υ.Α.11214/2012 – ΦΕΚ 2339/Β/21.08.2012):

• Τις οριστικές μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση των επιμέρους
αδειών (οικοδομικών, λιμενικών, κ.λπ.) για τα πάσης φύσεως έργα του τουριστικού
λιμένα και  για τις  εγκαταστάσεις  αυτού σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις  και
βάσει  της Υπουργικής Απόφασης Χωροθέτησης, της Απόφασης Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων, της Σύμβασης ή της Υπουργικής Απόφασης Παραχώρησης. Τα
ηλεκτρονικά  αρχεία  με  τη  γεωχωρική  πληροφορία  (τοπογραφικά  διαγράμματα)
υποβάλλονται  σε  ψηφιακή  μορφή  ενταγμένα  στο  κρατικό  σύστημα  αναφοράς
ΕΓΣΑ ’87.

• Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Απόφαση Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων.

• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων του λιμένα και των εγκαταστάσεών του.
• Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης.

 
Αναλυτικότερα:
Α) Για τα καταφύγια οι ελάχιστες προς κατάθεση μελέτες περιγράφονται ακολούθως λαμ-
βάνοντας υπόψη ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2160/1993 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει:

1. Σχέδιο γενικής διάταξης έργων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης (Master plan − ρυ-
μοτομικό σχέδιο).
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2. Οριστικές  μελέτες λιμενικών,  τεχνικών,  υδραυλικών,  έργων (συνοδευόμενες από
σχέδιο αποτύπωσης των θέσεων μόνιμων αγκυροβολίων − ρεμέντζα).

3. Οριστική μελέτη κόμβου σύνδεσης με Δημόσια οδό.
4. Οριστικές μελέτες (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, πυροπροστασίας παθητική - ενερ-

γητική κ.λπ.).
5. Οριστικές μελέτες Η/Μ, όλων των έργων και εγκαταστάσεων.

β) Για τα  αγκυροβόλια οι ελάχιστες προς κατάθεση μελέτες περιγράφονται ακολούθως
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2160/1993 όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει:

1. Σχέδιο γενικής διάταξης έργων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης (Master plan) − ρυ-
μοτομικό σχέδιο.

2. Οριστικές  μελέτες λιμενικών,  τεχνικών,  υδραυλικών,  έργων (συνοδευόμενες από
σχέδιο αποτύπωσης των θέσεων μόνιμων αγκυροβολίων − ρεμέντζα).

3. Οριστικές μελέτες (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, πυροπροστασίας παθητική - ενερ-
γητική, κ.λπ.).

4. Οριστικές μελέτες Η/Μ, όλων των έργων και εγκαταστάσεων.

Δ. Ακολουθεί η  ΕΓΚΡΙΣΗ των ανωτέρω  ΜΕΛΕΤΩΝ και  Η ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΔΕΙΟΔΟ-
ΤΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

Ε. ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Υπουργική Απόφαση)
Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λι-
μένα στo Υπουργείο Τουρισμού μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων και την
εξέταση των εγγράφων και παραστατικών στοιχείων όπως ορίζονται από το ισχύον θεσμι-
κό πλαίσιο.
Στον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα μπορεί να χορηγηθούν από το Υπουργείο
Τουρισμού και τμηματικές άδειες για τη λειτουργία διακεκριμένων τμημάτων. 
Δικαιολογητικά  αδειοδότησης  τουριστικού  λιμένα  (παρ  10.1  άρθρου  160  του
Ν.4070/2012)
Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας στο Υπουργείο Τουρισμού  συνοδευόμενη από τα
εξής έγραφα και παραστατικά στοιχεία: 
α. Οικοδομικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές. 
β. Σχέδια «ως κατασκευάστηκε». 
γ. Σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16
του παρόντος. 
δ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύ-
νης έναντι τρίτων.
ε. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την υποβολή μελετών ενεργητικής και παθητι-
κής πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 
στ. Άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων και 
ζ. Φωτοσήμανση των λιμενικών έργων σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων.

Για τις μαρίνες, των οποίων τη χρήση και διαχείριση έχει η εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου Α.Ε.», για τους υφιστάμενους και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσί-
ευσης του Ν.4070/2012, τουριστικούς λιμένες οι οποίοι δεν έχουν λάβει Άδεια Λειτουργί-
ας, καθώς και για τους τουριστικούς λιμένες που δημιουργήθηκαν με τις προ της δημοσίευ-
σης του Ν.2160/1993 διατάξεις ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις των παρ. 6, 7 και 8 του
άρθρου 166 του Ν.4070/2012 αντίστοιχα.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Υπουργική Απόφαση)
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Μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στο Υπουργείο Του-
ρισμού Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, ο οποίος ρυθμίζει τους ει-
δικούς όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης του. Οι γενικοί όροι λειτουργίας του λιμένα
προβλέπονται  από  το  Γενικό  Κανονισμό  Λειτουργίας  Τουριστικών  Λιμένων  (Κ.Υ.Α.
Τ/9803/2003 - ΦΕΚ 1323/Β/05.09.2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Δικαιολογητικά Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας τουριστικού λιμένα:
α)  Πιστοποιητικό  πυρασφάλειας  του τουριστικού λιμένα εγκεκριμένο  από την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
β) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης- Contigency Plan (εγκεκριμένο).
γ) Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Πετρελαιοειδών καταλοίπων, χρησιμοποιούμενων
λιπαντελαίων και απορριμμάτων.

Ζ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ (Υπουργική Απόφαση)
Μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει προς έγκριση στο
Υπουργείο Τουρισμού τιμολόγια ελλιμενισμού και λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών του
τουριστικού λιμένα.

Σε συνάντηση μου  και του νεοεκλεγέντος Δημάρχου κ. Ι. Ευαγγέλου  με το μελετητή την
εταιρείας  ΤΡΙΤΩΝ, κ.  Νικόλαο Παναγόπουλο,  την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014,  έγινε  μια
πρώτη ενημέρωση για το θέμα της μελέτης, η εταιρία Τρίτων έχει αναλάβει να συντάξει
την μελέτη, από τον μελετητή κ. Μπόκορο που έχει υποβάλει την προσφορά για την με-
λέτη, ο κ. Παναγόπουλος μας ενημέρωσε σε σχετικό ερώτημα πως η σύνταξη της μελέτης
θα είναι πλήρης σε ότι προβλέπεται από την νομοθεσία για την δημοπράτηση του έργου
μετά από τις εγκρίσεις των υπηρεσιών και την θεώρηση της. Η πρόταση του μελετητή είναι
για κατασκευή τουριστικού καταφυγίου που θα φιλοξενεί και αλιευτικά και ερασιτεχνικά
σκάφη, τέθηκε υπόψη μας  σχετικό σκαρίφημα του τουριστικού καταφυγίου σκαφών στον
όρμο του Βουρκαρίου, που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει καταρχήν για την απο-
δοχή της δωρεάς μελέτης από τον μελετητή κ. Μπόκορο που έγινε προς το  Λιμενικό Τα-
μείο, να διατυπώσει γνώμη και προτάσεις για την κατηγορία του έργου, για το εάν θα αφο-
ρά καταφύγιο ή αγκυροβόλιο, το μέγεθος που πρέπει να έχει και με βάσει το σκαρίφημα
που έχει καταθέσει ο μελετητής.
Οι απόψεις  των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  τοπικών φορέων και πολιτών είναι
απαραίτητες, να τεθούν υπόψη του μελετητή και του επιβλέποντος την μελέτη, για να προ-
χωρήσει η μελέτη χωρίς προσκόμματα και καθυστερήσεις.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα ανωτέρω στοιχεία και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται τη δωρεά μελέτης  χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός του όρμου
Βουρκαρίου από την Θεοφάνης Μπομπότης Αρχιτέκτονες Ε.Π.Ε. προς το Λιμενικό
Ταμείο,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  χρήση  και  εκμετάλλευση  του  τουριστικού
λιμένα θα ανήκει στο Δήμο Κέας.

2. Σε ό, τι αφορά στο είδος του τουριστικού λιμένα (καταφύγιο ή αγκυροβόλιο), στην
έκταση,  στη  δυναμικότητα  αυτού,  καθώς  και  στη  χωροθέτηση  των  επιμέρους
έργων,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  αποφασίσει,  μετά  από  διαδικασία  δημόσιας
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διαβούλευσης  με  τους  φορείς  και  τους  πολίτες  του  νησιού,  καθώς  και  με
εμπειρογνώμονες  του  αντικειμένου.  Η  εν  λόγω  απόφαση  θα  τεθεί  υπόψη  του
μελετητή, προκειμένου για τη σύνταξη -συγκεκριμένης και κατά τις υποδείξεις των
ανωτέρω- μελέτης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 115/2014

Θέμα 10ο: Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ  

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο
Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι
λαμβάνοντας υπόψη;

1. Τις διατάξεις του κεφ. Α’ του Ν. 4178/2013 σχετικά με τη ρύθμιση αυθαίρετων
κατασκευών και 

2. Την  έκθεση  της  από  10.07.2008  αυτοψίας  αυθαίρετης  κατασκευής  στην  οποία
αναφέρονται τα κάτωθι: 

• Υπολογισμός Εμβαδού Αυθαιρέτων:  Container A: 28,75m2

  Container B: 29,89m2

  Container Γ: 37.50m2 
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  Κτίσμα Δ: 5.76m2

  Σταθμός Ηλεκτρ. Παραγωγής: 2,75m2

Ο Δήμος μας κατέθεσε επί της ανωτέρω έκθεσης ένσταση (Δ.Π. 6498/01.08.2008), η
εξέταση της οποίας βρισκόταν στο στάδιο της αναβολής έως την 24.05.2014, ημερομηνία
τελευταίας συνεδρίασης της επιτροπής του άρθρου 4 του ΠΔ 267/98, οπότε και πάλι δεν
συζητήθηκε η ένσταση. 

Με  την  έναρξη  λειτουργίας  των  Συμβουλίων  Πολεοδομικών  Θεμάτων  &
Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), αναμένεται  η εξέταση της ένστασης από το αντίστοιχο
όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το προσεχές διάστημα. 

Εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  τακτοποίηση  –  νομιμοποίηση  των
ανωτέρω  αυθαίρετων  κατασκευών  του  ΒΙΟΚΑ  Κέας  και  την  εξουσιοδότηση  του
Δημάρχου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, όπως
αυτές περιγράφονται στο κεφ. Α’ του Ν. 4178/2013. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα ανωτέρω στοιχεία και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την τακτοποίηση – νομιμοποίηση των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών
του ΒΙΟΚΑ Κέας και

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες,
όπως αυτές περιγράφονται στο κεφ. Α’ του Ν. 4178/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 116/2014

Θέμα 11ο: Έγκριση σύστασης φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για
το έργο «Έργα Οδοποιίας εντός οικισμού στη θέση Ακρωτήριο – Φάρος – Τάμελος
στη Νήσο Κέα» 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένε-
γα,  ο  οποίος  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι έχοντας
υπόψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 A'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»,
όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

3.  Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκ-
πόνησης μελετών και  παροχής συναφών υπηρεσιών και  άλλες  διατάξεις»,  όπως
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ισχύει σήμερα.
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 29

του  Ν.  4014/2011  ««Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής» (ΦΕΚ A 7209/21.09.2011).

5.  Το με Α.Π. 4225/01.03.2012 εξερχόμενο έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού σχε-
διασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειες & Κλιματικής Αλλαγής, στο
οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι θα πρέπει να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, από τη διάνοιξη των οδών που προβλέπονται  από το ισχύον σχέδιο
πόλεως, καθόσον πρόκειται για περιοχή ειδικής προστασίας.

6.   Την υπ’ αριθμ. 147/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, σύμφωνα με την
οποία έχει εγκριθεί η μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων στις θέσεις: α. ΦΑΡΟΣ –
ΤΕΜΕΛΟΣ και  β.  ΣΧΟΙΝΟΣ -  ΠΕΤΡΟΥΣΑ»,  ιδιοκτησίας  Εξωραϊστικού  Συλ-
λόγου Δικαστικών Υπαλλήλων “ΘΕΜΙΣ”,  όπως αυτή αποτυπώθηκε στο συνημ-
μένο τοπογραφικό διάγραμμα που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κέας με το υπ’ αριθ.
πρωτ. 74873/4171/09.08.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

7.  Την με Α.Π. 4889/16.07.2014 επιστολή του Προέδρου του Εξωραϊστικού & Πολιτι-
στικού Συλλόγου Πετρούσας Νήσου Κέας «Η ΘΕΜΙΣ», κ. Στέφανου Βέρροιου

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Κέας

Και Επειδή :
Α) Σύμφωνα με την με Α.Π. 4889/16.07.2014 επιστολή του Προέδρου του Εξωραϊστικού
& Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρούσας Νήσου Κέας «Η ΘΕΜΙΣ», κ. Στέφανου Βέρροιου:

• Οι  περιοχές  «ΦΑΡΟΣ  ΤΑΜΕΛΟΣ»  και  «ΠΕΤΡΟΥΣΑ  ΧΑΒΟΥΝΑ»  έχουν
εγκεκριμένα  ρυμοτομικά  σχέδια,  σύμφωνα  με  τις   ΑΝ  1450/23.05.1969,  ΦΕΚ
119Δ/13.06.1969 και ΑΝ 22382/23.05.1969, ΦΕΚ 152Δ/07.08.1969

• Σε πολλαπλές συναντήσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου με τις αρμόδιες πολεοδομικές
αρχές,  έχει  διαπιστωθεί  η  έλλειψη  μελετών  που  αφορούν  στην  κάλυψη
πολεοδομικών  και  περιβαλλοντικών  εκκρεμοτήτων  στις  υπό  αναφορά  περιοχές,
προκειμένου  να  υπάρξει   η  δυνατότητα  έκδοσης  αδειών  δόμησης  και,  κυρίως,
ανάπτυξης της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

• Η δραστηριότητα αυτή θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανακούφιση του
εργατικού  δυναμικού  του  Δήμου  Κέας,  στην  ανάπτυξη  του  νησιού  και  στην
ικανοποίηση  των  ιδιοκτητών  των  οικοπέδων.  Θα  συμβάλλει,  επίσης,  στην
ανέγερση οικοδομών με διαδικασίες νόμιμες, όπως άλλωστε επιθυμούν τα μέλη του
Συλλόγου, μη έχοντας υποκύψει σε αυθαίρετη δόμηση.

• Κατά νόμο υπόχρεος για την εκπόνηση και έγκριση των στοιχείων αυτών είναι ο
Δήμος Κέας.

• Αναγνωρίζεται η οικονομική αδυναμία του Δήμου Κέας και οι προτεραιότητες που
τυχόν έχει θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Β) Στο αντικείμενο του φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για το έργο
«Έργα Οδοποιίας εντός  οικισμού στη θέση Ακρωτήριο – Φάρος – Τάμελος στη Νήσο
Κέα» θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

• Η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος (αβιοτικά και  βιοτικά  χαρακτηριστικά,
ανθρωπογενές περιβάλλον, υφιστάμενη υποδομή της περιοχής)

• Περιγραφή Έργου (ιστορικό υλοποίησης του έργου, προτεινόμενη χάραξη)
• Εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των έργων
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• Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων
• Χάρτης ευρύτερης περιοχής έργου
• Οριζοντιογραφία έργων
• Μηκοτομές οδών
• Χάρτης χρήσεων γης και θέσεις λήψης φωτογραφιών

Γ) Ως παραδοτέα του φακέλου νοούνται όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4014/21.09.2011,
ενώ βασική  προϋπόθεση  όλων  αυτών  είναι  η  Περιβαλλοντική  Αδειοδότησή  τους,  που
προβλέπεται  από  τις  σχετικές  προδιαγραφές  της  εφαρμοστέας  νομοθεσίας  για  κάθε
κατηγορία και στάδιο μελέτης και θα εκπονηθούν χωρίς να καταβάλει καμία δαπάνη ο
Δήμος Κέας.
Δ)  Η  μελέτη  θα  υλοποιηθεί  σύμφωνα  με  το  αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα  της  σχετικής
σύμβασης μεταξύ δωρητή και μελετητή, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενοι
χρόνοι εγκρίσεων των ενδιάμεσων φάσεων.
Ε) Για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την εισήγηση για έγκριση των επί μέρους φάσεων της
μελέτης  η αρμόδια  υπηρεσία της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων Κυκλάδων της  Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.

Κατόπιν  αυτών,  εισηγούμαστε την  έγκριση  σύστασης  φακέλου  Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για το έργο «Έργα Οδοποιίας εντός  οικισμού στη θέση
Ακρωτήριο  –  Φάρος  –  Τάμελος  στη  Νήσο  Κέα»  με  δαπάνη  του  Εξωραϊστικού  &
Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρούσας Νήσου Κέας «Η ΘΕΜΙΣ», με σκοπό τη δωρεά αυτής
στο  Δήμο  Κέας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2Α  του  Ν.  3316/2005,  όπως
προστέθηκε  με  το  άρθρο  29  του  Ν.  4014/2011  και  σύμφωνα  με  τις  παραπάνω
προϋποθέσεις  επί  του  αντικειμένου,  των  παραδοτέων,  της  επίβλεψης,  ελέγχου  και
εισήγησης για την έγκριση αυτού, καθώς και επί του χρονοδιαγράμματος. 

Επιπλέον, θεωρούμε ότι από τον εν λόγω φάκελο θα πρέπει να προκύπτουν σαφώς
οι  επιδράσεις  στο  περιβάλλον  από  τις  όποιες  επεμβάσεις  θα  λάβουν  χώρα  κατά  την
υλοποίηση των οδών (εκβραχισμοί, επιχωματώσεις, τεχνικά έργα όπου τα έργα οδοποιίας
θα διασταυρώνονται με τα οριοθετημένα υδατορέματα κ.λπ.).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα ανωτέρω στοιχεία και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  σύσταση  φακέλου  Πρότυπων  Περιβαλλοντικών  Δεσμεύσεων  για  το  έργο
«Έργα Οδοποιίας εντός  οικισμού στη θέση Ακρωτήριο – Φάρος – Τάμελος στη Νήσο
Κέα» με δαπάνη του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρούσας Νήσου Κέας «Η
ΘΕΜΙΣ», με σκοπό τη δωρεά αυτής στο Δήμο Κέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 και σύμφωνα
με τις προαναφερθείσες  στο κείμενο της παρούσας προϋποθέσεις  επί του αντικειμένου,
των παραδοτέων, της επίβλεψης, ελέγχου και εισήγησης για την έγκριση αυτού, καθώς και
επί του χρονοδιαγράμματος. 

Επιπλέον, από τον εν λόγω φάκελο θα πρέπει να προκύπτουν σαφώς οι επιδράσεις
στο περιβάλλον από τις όποιες επεμβάσεις θα λάβουν χώρα κατά την υλοποίηση των οδών
(εκβραχισμοί, επιχωματώσεις, τεχνικά έργα όπου τα έργα οδοποιίας θα διασταυρώνονται
με τα οριοθετημένα υδατορέματα κ.λπ.).
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 117/2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Πατηνιώτης Μηνάς

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ
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  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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