
15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 12ης Σεπτεμβρίου 2014

                   

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 15ης  Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  12η  Σεπτεμβρίου 2014

Σήμερα,  12η  Σεπτεμβρίου  2014,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  18:30  συνήλθε  το
Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την  5767/08.09.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προεδρεύοντος δημοτικού συμβούλου,  που επιδόθηκε σε
όλα  τα  μέλη  του  Συμβουλίου  και  στον  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των
άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ      
                            

1. Γεώργιος Δ. Πατητής                                              1. Εμμανουήλ Λέανδρος
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός                       
3. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος              
4. Μαρία Αυγ. Ξέστερνου                      
5. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  
6. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού                 
7. Αντώνιος Β. Παούρης                        
8. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης                    
9. Νικόλαος Αντ. Ζουλός                       
10. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου         
11. Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   
12. Βασιλική Δ. Δεμένεγα                              (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
13. Βασίλειος Ελ. Δεμένεγας                   
14. Σώζα Αντ. Μουζάκη                          
15. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
16. Νικόλαος Στ. Παούρης

Στη συνεδρίαση παρίσταται  ο  Δήμαρχος,  κ.  Ιωάννης Ευαγγέλου,  ο  Πρόεδρος  της
Δημοτικής  Κοινότητας  Κορησσίας  κ.  Δημήτριος  Πολίτης  και  ο  Πρόεδρος  της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/09/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  5767/08.09.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Ορισμός  δημοτικού  συμβούλου  –  μέλους  της  επιτροπής  βεβαίωσης  καλής
εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

2. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 5.869,40 € συν ΦΠΑ
(άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

3. Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2014 [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων
δαπάνης  άνω  των  5.869,41€  χωρίς  ΦΠΑ  για  το  έτος  2014  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

5. Σύσταση  επιτροπών  επισκευής  οχημάτων  &  μηχανημάτων  &  παραλαβής
ανταλλακτικών  αυτών [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

6. Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης [εισηγητής: Δήμαρχος,
κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

7. Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για
τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών [εισηγητής Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου] 

8. Σύσταση  Επιτροπής  Κατάρτισης  Ετήσιου  Μητρώου  Αρρένων  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

9. Έγκριση για την μετακίνηση εκτός  έδρας του Δημάρχου Κέας,  [εισηγητής
Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέφανος Βρεττός]

10. Έγκριση  για  την  μετακίνηση  εκτός  έδρας  των  Αντιδημάρχων  Κέας,
[εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέφανος Βρεττός]

11. Έγκριση  για  κάλυψη  δαπάνης   κινητής  τηλεφωνίας   στο  Δήμαρχο  τους
Αντιδημάρχους  και  την  Τεχνική  Υπηρεσία,  [εισηγητής  Πρόεδρος  Δ.Σ.,  κ.
Στέφανος Βρεττός]

12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου,
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

13. Ορισμός μελών – εκπροσώπων του Δήμο Κέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σύρου» [εισηγητής: Δήμαρχος,
κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

14. Ορισμός σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπ/σης
Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

15. Ορισμός σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπ/σης
Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

16. Απόφαση  ορισμού  Προέδρου  &  εκπροσώπων  παραγωγικών  τάξεων
Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας  Κέας  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

17. Απόφαση σύστασης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου
Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

18. Απόφαση σύστασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

19. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κέας στη Γενική Συνέλευσης & το Διοικητικό
Συμβούλιο  της  Αναπτυξιακής  Εταιρείας  Κυκλάδων  Α.Ε.  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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20. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2014
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ [εισηγητής
εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

21. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2014
για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  (ΣΑΤΑ)  [εισηγητής
εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

22. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009,
στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου
προς τους ΟΤΑ [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

23. Έγκριση  ανανέωσης  σύμβασης  τηλεϊατρικής  κάλυψης  του  Πολυδύναμου
Περιφερειακού  Ιατρείου  Κέας,  μεταξύ  του  Δήμου  Κέας  και  της  εταιρείας
Cardio Express και διάθεση σχετικής πίστωσης [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.
Γ. Πατητής]

24. Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Κέας  και
Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Σύρου  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

25. Καθορισμός  τελών  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  για  το  έτος  2015
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

26. Καθορισμός τέλους κοιμητηρίων για το έτος 2015 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
κ. Γ. Πατητής]

27. Καθορισμός  τέλους  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  2015  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

28. Καθορισμός  δικαιωμάτων  χρήσης  Δημοτικού  Σφαγείου  για  το  έτος  2015
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

29. Καθορισμός συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό
έτος 2015 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

30. Καθορισμός  μισθώματος  διαφημιστικών  πινακίδων  για  το  έτος  2015
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

31. Χορήγηση  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  Μ.  Πετροπούλου  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Καβαλιέρος]

32. Χορήγηση  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Ιωάννη Μαρούλη [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.
Καβαλιέρος]

33. Χορήγηση  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  Σωτήριου  Θεοχαρόπουλου  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Καβαλιέρος]

34. Χορήγηση  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Ιωάννη Παούρη [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.
Καβαλιέρος]

35. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ  &  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ,
ιδιοκτησίας Ελένης Παύλου στο Βουρκάρι Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.
Δ. Καβαλιέρος]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Μικρών Νησιών [εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Πατητής] 
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2. Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Κέας  στο  Α/θμιο  &  Β/θμιο
Συμβούλιο  επιθεωρήσεως  θεάτρων,  κινηματογράφων,  που
προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  των  Α.Ν.  445  και  446/1937
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου
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Θέμα 1ο:  Ορισμός  δημοτικού συμβούλου –  μέλους  της  επιτροπής  βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το
άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980:
«Η παραλαβή  κάθε  δημοτικής  προμήθειας  εκτελείται  από  επιτροπή,  η  οποία
αποτελείται  από  δύο  υπαλλήλους  του  δήμου  και  ενός  δημοτικού  συμβούλου.  Σε
περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι
δημοτικού  σύμβουλοι  ορίζονται  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  οι  δε
υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμώνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά
μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.»

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού
διατάγματος έχουν αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με
το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
της  παραγράφου  2  του  άρθρου  209,  οι  κάθε   είδους  υπηρεσίες,  εκτός  από  τις
υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄),
διενεργούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄),  με την
επιφύλαξη  των  ειδικών  ρυθμίσεων  του  Π.Δ.  346/1998  (ΦΕΚ  230  Α΄),  ως  ισχύει
(πλέον ΠΔ 60/2007). 

Προτείνεται  ο Δημήτριος Καβαλιέρος, Δημοτικός σύμβουλος ως μέλος της
επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμ-
βουλο, κο Νικόλαο Πολίτη. 

Η  επικεφαλής  της  μειοψηφίας,  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου  προτείνει  ως
αναπληρωματικό μέλος το δημοτικό σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μουζάκη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων:
• 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980
• 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80
• 273 παρ 3 & 209 παρ 2 του Ν. 3463/06 και 
• τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών 

ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με εννέα “υπέρ” και επτά “κατά” της εισήγησης του Δημάρχου)

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο ως μέλος της επιτροπής βε-
βαίωσης καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο, κο Νι-
κόλαο Πολίτη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 120/2014
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Θέμα 2ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 5.869,40 €
συν ΦΠΑ (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  η
παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος των έργων του άρθ. 15 παρ.2 ΠΔ 171/87
γίνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή
το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσουν για την παρακολούθηση τη διοίκηση και
τον  έλεγχο  της  εκτέλεσης  ένα  Δημοτικό  ή  Κοινοτικό  Σύμβουλο.  Τα  έργα
παραλαμβάνονται  από δύο Δημοτικούς  ή Κοινοτικούς  Συμβούλους,  που ορίζονται
από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την
καλή  εκτέλεση  και  το  εύλογο  της  δαπάνης  του  έργου.  Οι  σύμβουλοι  μπορεί  να
ορίζονται  για  την  παραλαβή  όλων  των  έργων  που  εκτελούνται  μέσα  στο  ίδιο
ημερολογιακό έτος. Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει προκειμένου μεν
για  Δήμους  ή  Κοινότητες  που  έχουν  δική  τους  Τεχνική  Υπηρεσία  και  τεχνικός
διπλωματούχος  ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε
βαθμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ’ αριθμ. 7/2014 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ορίσει ως μέλη 
της επιτροπής παραλαβής έργων (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87), από 01/01/2014 έως 
31/12/2014 τους εξής: 

Τακτικά Μέλη:
1. Βασιλάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Μορφωνιός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1.   Δεμένεγας Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

Λόγω ύπαρξης νέου Δημοτικού Συμβουλίου,  προτείνονται  ως μέλη της επιτροπής
παραλαβής έργων (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87), από της παρούσης έως 31/12/2014
οι εξής:

Τακτικά Μέλη:
1. Δημήτριος Καβαλιέρος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Αντώνιος Παούρης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1.   Νικόλαος Πολίτης, Δημοτικός Σύμβουλος

Η επικεφαλής της μειοψηφίας,  κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου προτείνει  ως τακτικό
μέλος το δημοτικό σύμβουλο, κ. Βασίλειο Δεμένεγα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με εννέα “υπέρ” και επτά “κατά” της εισήγησης του Δημάρχου)
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Ορίζει  ως  τακτικά  μέλη  της  επιτροπής  παραλαβής  έργων  μέχρι  το  ποσό  των
5.869,40€ συν ΦΠΑ (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) τους: 

1. Δημήτριος Καβαλιέρος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Αντώνιος Παούρης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

και ως αναπληρωματικό μέλος αυτών τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Νικόλαο Πολίτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 121/2014

Θέμα 3ο: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
τον νόμο 1080/80, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95,
πρέπει  να  συσταθεί  επιτροπή  για  τη  συμβιβαστική  επίλυση  των  φορολογικών
διαφορών  μεταξύ  του  Δήμου  και  των  φορολογουμένων,  για  την  βεβαίωση  ή
αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου,
τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου. 

Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, με απόφαση
του  Δ.Σ  και  αποτελείται  από  δύο  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  από  ένα
φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή
του από το Δημοτικό Συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  με  τον  αναπληρωτή  του  ορίζονται  με  την
απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με
τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.

Με την υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ορίσει
ως μέλη της εν λόγω επιτροπής τους:

1.) Βασιλάκης  Στυλιανός,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  ως  Πρόεδρος,  με
αναπληρωματικό μέλος τον Μορφωνιό Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

2.) Παούρη  Δημήτριο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον
Μαρούλη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο 

3.) Τσούφη Αντωνία, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Βουτυρά,
Δημότη.

Χρέη  γραμματέα  εκτελούσε  η  Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική  υπάλληλος  με
αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Πετρή Βασιλική.

Λόγω ύπαρξης  νέου  Δημοτικού  Συμβουλίου  προτείνονται  ως  μέλη της  επιτροπής
επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2014, από της παρούσης έως 31/12/2014 οι
εξής:

1. Γεώργιος Πατητής, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον
Νικόλαο Πολίτη, Δημοτικό Σύμβουλο

2. Ελευθερία  Μορφωνιού,  Δημοτική  Σύμβουλο,  με  αναπληρώτρια την Μαρία
Ξυδοπούλου - Κορασίδη, Δημοτική Σύμβουλο 

3. Τσούφη  Αντωνία,  Δημότη  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  Στυλιανό
Βασιλάκη, Δημότη.
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Χρέη  γραμματέα  θα  εκτελεί  η  Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική  υπάλληλος  με
αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Αθηνά Μορφωνιού.

Η επικεφαλής της μειοψηφίας,  κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου προτείνει  ως τακτικό
μέλος  το  δημοτικό  σύμβουλο,  κ.  Ελευθέριο  Τζουβάρα  με  αναπληρωτή  τον  κ.
Νικόλαο Παούρη.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με εννέα “υπέρ” και επτά “κατά” της εισήγησης του Δημάρχου)

Συγκροτεί επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για το ημερολογιακό έτος 2014
αποτελούμενη από τους:

1. Γεώργιος Πατητής, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον
Νικόλαο Πολίτη, Δημοτικό Σύμβουλο

2. Ελευθερία  Μορφωνιού,  Δημοτική  Σύμβουλο,  με  αναπληρώτρια την Μαρία
Ξυδοπούλου - Κορασίδη, Δημοτική Σύμβουλο 

3. Τσούφη  Αντωνία,  Δημότη  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  Στυλιανό
Βασιλάκη, Δημότη.

Χρέη  γραμματέα  θα  εκτελεί  η  Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική  υπάλληλος  με
αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Αθηνά Μορφωνιού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 122/2014

Θέμα 4ο: Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής
έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος  το 4ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  κατά τις  διατάξεις  του
Ν.3669 των άρθρων 73 και 75, επιτροπές παραλαβής έργων που αφορούν την προσωρινή
και οριστική παραλαβή των έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με
το ΠΔ 171/87 άρθρο 16, αποτελούνται και από ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’ αριθμ. 10/2014 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ορίσει τον
κ.  Στυλιανό  Βασιλάκη  ως  τακτικό  μέλος  με  αναπληρώτρια  αυτού  την  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου.

Λόγω ύπαρξης νέου Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται, από της παρούσης έως
31/12/2014  ως  μέλος  στην  εν  λόγω  επιτροπή  ο  δημοτικός  σύμβουλος,  κ.  Αντώνιος
Παούρης με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Δ. Καβαλιέρο.

Η επικεφαλής της μειοψηφίας,  κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου προτείνει  ως τακτικό
μέλος το δημοτικό σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μουζάκη. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθ. 15 παρ.2 ΠΔ 171/87
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με εννέα “υπέρ” και επτά “κατά” της εισήγησης του Δημάρχου)

Ορίζει  ως μέλος  –εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παραλαβής έργων
δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014, το δημοτικό σύμβουλο, κ.
Αντώνιο Παούρη με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Δ. Καβαλιέρο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 123/2014

Θέμα  5ο:  Σύσταση  επιτροπών  επισκευής  και  συντήρησης  οχημάτων  και
μηχανημάτων, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών που
αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  Ν.Δ.  2396/53  και  των  υπ’  αριθ.  3373/390/1975  –  4993/745/1975
υπουργικών  αποφάσεων  θα  πρέπει  να  οριστούν  επιτροπές  για  την  επισκευή  και
συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  και  για  την  παραλαβή  των
ανταλλακτικών και των εργασιών.

Προτείνω στο συμβούλιο τη σύσταση των εν λόγω επιτροπών οι οποίες είναι
τριμελείς  και  αποτελούνται  από ένα δημοτικό σύμβουλο και  δύο υπαλλήλους του
Δήμου με τα αναπληρωματικά τους μέλη αποτελούμενη από τους:

Α.  Για  την  τριμελή  επιτροπή  για  την  ανάθεση  της  επισκευής  και  συντήρησης
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ανταλλακτικών από
τους:
1. Δημήτριο Καβαλιέρο, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον Αντώνιο Παούρη
δημοτικό σύμβουλο
2. Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρη Λεωνίδα δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ30
με αναπληρωματικό τους μέλος τον Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου
ΔΕ29

Β. Για την τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών
που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
από τους:
1.  Αντώνιο Παούρη  δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον  Δημήτριο Καβαλιέρο
δημοτικό σύμβουλο
2.  Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
3. Μορφωνιό Λεονάρδο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΥΕ16
με  αναπληρωματικό  τους  μέλος  τον  Πορίχη  Ιωάννη  δημοτικό  υπάλληλο  κλάδου
ΔΕ28

Γ. Η εντολή επιθεώρησης και επισκευής θα δίνεται από τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμος
στερείται γραφείου κίνησης.
Η  επικεφαλής  της  μειοψηφίας,  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου  προτείνει  ως
αναπληρωματικό μέλος το δημοτικό σύμβουλο, κ. Βασίλειο Δεμένεγα και στις δύο
Επιτροπές. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με εννέα “υπέρ” και επτά “κατά” της εισήγησης του Δημάρχου)

Συγκροτεί:
Α. Τριμελή επιτροπή για την ανάθεση της επισκευής και συντήρησης οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ανταλλακτικών, αποτελούμενη από
τους:
1. Δημήτριο Καβαλιέρο, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον Αντώνιο Παούρη
δημοτικό σύμβουλο
2. Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρη Λεωνίδα δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ30
με αναπληρωματικό τους μέλος τον Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου
ΔΕ29

Β. Τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών που
αφορούν  την  επισκευή  και  συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου,
αποτελούμενη από τους:
1.  Αντώνιο Παούρη  δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή τον  Δημήτριο Καβαλιέρο
δημοτικό σύμβουλο
2.  Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
3. Μορφωνιό Λεονάρδο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΥΕ16
με  αναπληρωματικό  τους  μέλος  τον  Πορίχη  Ιωάννη  δημοτικό  υπάλληλο  κλάδου
ΔΕ28

Γ. Η εντολή επιθεώρησης και επισκευής θα δίνεται από τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμος
στερείται γραφείου κίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 124/2014

Θέμα 6ο: Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι πρέπει να οριστούν τα μέλη
της «νομοθετημένης υποχρεωτικής επιτροπής ενστάσεων ύδρευσης, αφού σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  101  του  Ν.  3463/2006  και  70  του  Ν.  3852/2010,  το  Δημοτικό
Συμβούλιο, με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές
για την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. 

Στις  επιτροπές  προεδρεύει  δημοτικός  σύμβουλος  που ορίζεται  με  την  απόφαση
συγκρότησης. Στις επιτροπές μετέχουν επίσης σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή/
και  ιδιώτες  εμπειρογνώμονες  στα  θέματα  της  επιτροπής  και  εκπρόσωποι  κοινωνικών
φορέων της περιοχής.

Λαμβάνοντας,  λοιπόν,  υπόψη  την  παραγρ.  3.4  των  οικονομικών  όρων  του
Κανονισμού  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  καλούμαστε  να  συγκροτήσουμε  τριμελή
Επιτροπή  Ενστάσεων  Ύδρευσης,  αποτελούμενη  από  Δημοτικό  Σύμβουλο  της
πλειοψηφίας,  ο  οποίος  προεδρεύει  της  επιτροπής,  ένα  μέλος  της  μειοψηφίας  του
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Δημοτικού Συμβουλίου και ένα μέλος - υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή
εμπειρογνώμονα.  Η θητεία  της  εν  λόγω επιτροπής  θα  έχει  διάρκεια  από τη  λήψη της
παρούσας και έως την 31.12.2014.

Με την υπ’ αριθμ. 11/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ορίσει την
κάτωθι σύσταση της εν λόγω επιτροπής:
Τακτικά μέλη: Στυλιανός Βασιλάκης, Αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
                      Ιωάννης Ευαγγέλου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                      Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17 Λογιστικού – Οικονομικού υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Μορφωνιός, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
                                   Στυλιανός Λέπουρας, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                                   Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου

Λόγω  ύπαρξης  νέου  Δημοτικού  Συμβουλίου  προτείνεται,  από  της  παρούσης  έως
31/12/2014 η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής ως εξής:

Τακτικά μέλη: Αντώνιος Παούρης, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
                       Βασίλειος Δεμένεγας, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                      Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17 Λογιστικού – Οικονομικού υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά μέλη: Νικόλαος Πολίτης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
                                   Δημήτριος Μουζάκης, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                                   Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τις
διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης αποτελούμενη από τους: 
Τακτικά μέλη: Αντώνιος Παούρης, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
                       Βασίλειος Δεμένεγας, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                      Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17 Λογιστικού – Οικονομικού υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά μέλη: Νικόλαος Πολίτης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
                                   Δημήτριος Μουζάκης, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                                   Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 125/2014

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για
τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με έγγραφο του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, ζητείτο  από το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει
εκπρόσωπο του Δήμου και νόμιμο αναπληρωτή αυτού, προκειμένου να συμμετάσχει
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ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κώδικα Λιμένος, όπως και έγινε
με την υπ’ αριθμ. 12/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η επιτροπή συγκροτείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου και έχει ως
αρμοδιότητα τη λειτουργία των παραλιών κατά τους θερινούς μήνες (οργανωμένες
παραλίες λουομένων κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ.
20 (ΦΕΚ 444Β’/1999) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 87Α’/2000).

Προς τούτο και λόγω αλλαγής του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνουμε ως
εκπρόσωπο του Δήμου μας στην εν λόγω επιτροπή από της παρούσης και έως την
31/12/2014 την κα Ελευθερία Μορφωνιού, δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος και
την  κα  Μαρία  Ξυδοπούλου  –  Κορασίδη,  δημοτική  σύμβουλο  ως  αναπληρώτρια
αυτής.

Η  επικεφαλής  της  μειοψηφίας,  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου  προτείνει  ως
αναπληρωματικό μέλος τη δημοτική σύμβουλο, κα Βασιλική Δεμένεγα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με εννέα “υπέρ” και επτά “κατά” της εισήγησης του Δημάρχου)

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Λ.Κ. αρ.
20 ΦΕΚ 444Β/99 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου από της παρούσης και έως
την 31/12/2014 την κα Ελευθερία Μορφωνιού, δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος
και την κα Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη, δημοτική σύμβουλο ως αναπληρώτρια
αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 126/2014

 

Θέμα 8ο: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις  των  άρθρων  17-23  του  Ν.  2119/93  κύρωση  κώδικα  διατάξεων  περί
Μητρώων  Αρρένων  καταρτίζεται  τριμελής  επιτροπή  που  συγκροτείται  ως
ακολούθως:

Στους Δήμους από:
τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου και από 
τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη  

Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου, στον οποίο
αναγράφονται ονομαστικά όλοι οι άρρενες και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων
-στις  ανωτέρω  διατάξεις-  διαδικασιών  μέχρι  την  τελική  επικύρωση  του
προαναφερθέντος καταλόγου. 

Επειδή η αρμόδια υπάλληλος για τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και  η
Ληξίαρχος είναι το ίδιο πρόσωπο, πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
ορίζεται δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος της επιτροπής
μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους.
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Προτείνεται, λοιπόν, από της παρούσης και έως την 31/12/2014 ως τακτικό
μέλος  ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Καβαλιέρος  με  αναπληρώτρια  τη  δημοτική
σύμβουλο κα Ελευθερία Μορφωνιού.
Καλείται  το  Δημοτικό Συμβούλιο  να  εγκρίνει  τη σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης
Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 και την εισήγηση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη  σύσταση  Επιτροπής  Κατάρτισης  Ετήσιου  Μητρώου  Αρρένων,
αποτελούμενο από τους:

1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
2. την  αρμόδιο  για  τα  μητρώα  αρρένων,  υπάλληλο  του  Δήμου  κα  Μωραϊτη

Μαριάννα και από 
3. τον  Αντιδήμαρχο  κ.  Δημήτριο  Καβαλιέρο  με  αναπληρώτρια  τη  δημοτική

σύμβουλο κα Ελευθερία Μορφωνιού

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 127/2014

Θέμα 9ο: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου 

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγούμενος  το  9ο θέμα  της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Ν.3463 «ΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» (ΦΕΚ 114/8-6-2006) , οι Δήμαρχοι,
οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι,
μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται
να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της
Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή
όχι. 

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα
μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει,  ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση.

Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα του
κατεπείγοντος,  προτείνουμε  να  υπάρξει  μια  ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις
αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια
με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και
του άρθρου 140 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/8-6-2006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις του Δημάρχου από το Δημοτικό
Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και
έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2014

Θέμα 10ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας. 

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Ν.3463 ΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 114/8-6-2006), οι Δήμαρχοι, οι
Αντιδήμαρχοι,  οι  Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί  ή κοινοτικοί  σύμβουλοι,
μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται
να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της
Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή
όχι. 

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα
μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει,  ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση.

Οι  μετακινήσεις  των  Αντιδημάρχων,  προβλέπονται  όταν  ενδεχομένως  να
παραστεί ανάγκη να μεταβούν εκτάκτως εκτός νησιού, λόγω των αρμοδιοτήτων τους.

   Γι’  αυτόν  τον  λόγο,  προτείνουμε  να  υπάρξει  μια  ανοιχτή  έγκριση  για  τις
μετακινήσεις τους αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια
αποζημίωση που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις οι οποίες θα καταβάλλονται
στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την   ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις  των  Αντιδημάρχων  από  το
Δημοτικό Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται
από  τις  κείμενες  διατάξεις,  οι  οποίες  θα  καταβάλλονται  στην  συνέχεια  με  την
προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 129/2014

Θέμα 11ο : Έγκριση για κάλυψη δαπάνης  κινητής τηλεφωνίας  στο Δήμαρχο,
τους  Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία. 

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της
ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  η θέσπιση  νομοθετικού  πλαισίου  για  τη  χρήση
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κινητής  τηλεφωνίας  από  αιρετούς,  αλλά  και  από  υπηρεσιακούς  παράγοντες,
ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και εξυπηρετεί την
αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους,  λαμβανομένης  υπόψη, της συνεχούς
διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.

Σύμφωνα με την 18391/22-9-2005(ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και την εγκύκλιο 36 αρ. πρωτ. 59801/20.12.2005
τα όργανα των ΟΤΑ θα πρέπει  να μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών. 

Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται το ανώτατο ύψος δαπάνης που
μπορεί να βαρύνει  τον προϋπολογισμό κάθε  ΟΤΑ  για την χρήση υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας ανά δικαιούχο όργανο του. Για την περίπτωση Δήμων με πληθυσμό κάτω
από 5.000 κατοίκους το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως για
τους Δημάρχους  είναι 100 ευρώ για τους Αντιδημάρχους 50 ευρώ.

Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία,
η επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση
υπαλλήλων τους,  ή  και  κλιμακίων,  σε  τόπο εκτός  των  χώρων εργασίας  τους,  σε
περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι
αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό
και σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο
17  παρ.8  «Χρήση  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας  από  υπαλλήλους  των  Ο.Τ.Α.»
παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε
προϊσταμένους  οργανικών  μονάδων,  προκειμένου  με  ευθύνη  τους  να
χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό των υπηρεσιών τους   για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών. 

Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον νόμο, για τον Δήμο μας,
είναι μία συσκευή.   Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που
μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με
αυτό του Αντιδημάρχου, ήτοι  50 ευρώ. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την ΚΥΑ
18391/22-9-2005(ΦΕΚ  1388/Β/7-10-2005)  των  Υπουργών Εσωτερικών,  Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, την εγκύκλιο 36 αρ.
πρωτ.  59801/20.12.2005,  καθώς  και  τις  διατάξεις   του  νόμου  3491/2006  (ΦΕΚ
207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ.8

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση  κάλυψης  δαπάνης  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμαρχο  με  μηνιαία
επιβάρυνση 100€ και στους Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία με μηνιαία
επιβάρυνση της τάξης των 50€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 130/2014
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Θέμα 12ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με την υπ’
αριθμ.  47/2008 αποφασίστηκε από το Συμβούλιο  μας η μετατροπή της ΔΕΑΚ σε
Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Κέας  (ΚΕΔΚ).   Σύμφωνα  με  το  καταστατικό,  η
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κέας θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελούμενο από  επτά  (7) μέλη , τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους
από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κέας. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις
(3) θα  είναι  αιρετοί  εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1)  θα είναι εκπρόσωπος των
εργαζομένων στην επιχείρηση -αν αυτή απασχολεί  περισσότερους από είκοσι (20)
εργαζόμενους- υποδεικνυόμενος από την Γενική Συνέλευση αυτών και ένας (1) θα
είναι εκπρόσωπος  κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες
ή κάτοικοι του Δήμου Κέας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, τουλάχιστον ένας εξ’ αυτών θα
προέρχεται από τη μειοψηφία.

Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του δημοτικού
συμβουλίου  ή λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την  εγκατάσταση του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. 
Ως εκ τούτου προτείνουμε το επταμελές Συμβούλιο να απαρτίζεται από τους εξής: 

Πρόεδρος: Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη, δημοτική σύμβουλος με αναπληρώτρια
τη δημοτική σύμβουλος, κα Ελευθερία Μορφωνιού
Αντιπρόεδρο: Μαρία Ξέστερνου, δημοτική σύμβουλος 

Η  μειοψηφία προτείνει  ως  εκπρόσωπό  της  την  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,
δημοτική σύμβουλο με αναπληρώτρια την κα Σώζα Μουζάκη.

Μέλη: Παούρης Νικόλαος, Λαγκώνη – Βρεττού Δήμητρα, Καβαλιέρου Βασιλική

O κοινωνικός φορέας που προτείνουμε να εκπροσωπηθεί με μέλος του είναι ο Σύλ-
λογος Άτομα με αναπηρία «ΝΕΑ ΖΩΗ» με εκπρόσωπο τον Ιερέα Δεμένεγα Ελευ-
θέριο.

Η επικεφαλής της μειοψηφίας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου προτείνει ως μέλη τις
κυρίες Ελένη Βαλκανά και Μαριάννα Τούντα.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με εννέα ψήφους “υπέρ” και επτά ψήφους “κατά” της εισήγησης του

Δημάρχου)

Τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης
του Δήμου ως εξής:
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Πρόεδρος: Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη, δημοτική σύμβουλος με αναπληρώτρια
τη δημοτική σύμβουλος, κα Ελευθερία Μορφωνιού
Αντιπρόεδρο: : Μαρία Ξέστερνου, δημοτική σύμβουλος 

Μέλη:  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  δημοτική  σύμβουλος  μειοψηφίας  με
αναπληρώτρια την κα Σώζα Μουζάκη, κα δημοτική σύμβουλο μειοψηφίας.

Μέλη: Παούρης Νικόλαος, Λαγκώνη – Βρεττού Δήμητρα, Καβαλιέρου Βασιλική

O κοινωνικός φορέας θα εκπροσωπηθεί με μέλος του Συλλόγου Ατόμων με αναπη-
ρία «ΝΕΑ ΖΩΗ» και με εκπρόσωπό του, τον Ιερέα Δεμένεγα Ελευθέριο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2014

Θέμα 13ο: Ορισμός μελών – εκπροσώπων του Δήμο Κέας στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σύρου» 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με τις υπ’
αριθμ. 11/27-01-2011 και υπ’ αριθμ. 21/17-02-2011 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.,
καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), το άρθρο 103
του Ν. 3852/2010 και  το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010,  το Νομικό Πρόσωπο με τη
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ», το οποίο συστήθηκε με το
Π.Δ.  131/06-06-2001  (ΦΕΚ  Α  113)  λειτουργεί  έως  σήμερα  με  την  μορφή  του
Διαδημοτικού Οργάνου. 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  μέχρι  σήμερα  υφισταμένου  Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου αποτελείται από 15 μέλη, τα οποία είχαν ορισθεί με αποφάσεις
των  Δημοτικών  Συμβουλίων  των  συμμετεχόντων  σε  αυτό  Δήμων  (Άνω-Σύρου,
Ερμούπολης,  Ποσειδωνίας,  Κέας,  Κύθνου,  Σερίφου,  και  Σίφνου).  Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 3 του Ν. 3463/2006:  «Ειδικά στην περίπτωση που η
γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων
του  ενός  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.),  αυτό  αποκτά  διαδημοτικό
χαρακτήρα. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται σε εννέα (9)
στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή του εκτείνεται στα όρια δύο Ο.Τ.Α., έντεκα
(11) στα όρια τριών Ο.Τ.Α. και μέχρι δεκαπέντε (15) στα όρια περισσοτέρων των τριών
Ο.Τ.Α.».

Με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 οι  Δήμοι  Άνω-Σύρου ,  Ερμούπολης,  και
Ποσειδωνίας καταργήθηκαν και συστήθηκε ο Δήμος Σύρου- Ερμούπολης. Κατ’ αυτή
την έννοια η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταβάλλεται αφού ο Νέος
Δήμος  πρέπει  με  απόφαση  του  να  ορίσει  τους  εκπροσώπους  του  στο  Δ.Σ.  του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ κατά την αναλογία  που του αντιστοιχεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3463/2006:

«Ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων καθενός από τους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α.
προσδιορίζεται  από  το  ακέραιο  πηλίκο  της  διαίρεσης  του  αριθμού  των  μελών  του
διοικητικού  συμβουλίου,  δια  του  αριθμού  των  μετεχόντων  "Ο.Τ.Α.".  Σε  περίπτωση
κατά την οποία προκύπτει  υπόλοιπο προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών, οι
αντίστοιχες  θέσεις  του  διοικητικού  συμβουλίου  κατανέμονται  ανά  μία  στους
συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. με το μεγαλύτερο πληθυσμό.
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Σε  περίπτωση,  κατά  την  οποία  προκύπτει  αριθμός  μεγαλύτερος  των  μελών  του
διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των αιρετών μειώνεται με αφαίρεση εκπροσώπων
των  πληθυσμιακά  μικρότερων  Ο.Τ.Α.  και  σε  περίπτωση  νησιών  με  αφαίρεση  κατά
πρώτον των εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων Ο.Τ.Α. του νησιού, στο οποίο
βρίσκεται  η  έδρα  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου.  Ο  πρόεδρος  των  ανωτέρω
νομικών προσώπων και τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της έδρας του νομικού προσώπου.».

Στην  περίπτωση  του  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ  ΣΥΡΟΥ  οι  συμμετέχοντες
ΟΤΑ πλέον είναι τέσσερις (4) αντί έξι (6). Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. αυτού είναι
δεκαπέντε (15). Αν διαιρέσουμε το 15 με το τέσσερα  προκύπτει πηλίκο τρία (3) και
υπόλοιπο  τρία  (3).  Σε  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  ανωτέρω  άρθρου  του  Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ) η εκπροσώπηση του κάθε Νησιού στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ  αλλά και της εγκυκλίου  με αριθμό 8/26  Ιανουαρίου
2007 είναι η ακόλουθη: 
ΝΗΣΙ              ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
Α. ΣΥΡΟΣ 19.782   4+1
Β.  ΚΕΑ 2.417   3
Γ. ΚΥΘΝΟΣ 1.608   3
Δ. ΣΕΡΙΦΟΣ 1.417    3

Στην  περίπτωση  Δ.Λ.Τ.  με  4  ΟΤΑ  έχουμε  3  μέλη  από  κάθε  ΟΤΑ
+Λιμενάρχης  έδρας+κάτοικος=14.  Δηλαδή προκύπτει  υπόλοιπο προς  συμπλήρωση
του  αριθμού  των  μελών,  το  οποίο  κατανέμεται  στο  συμμετέχοντα  ΟΤΑ  με  το
μεγαλύτερο πληθυσμό.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 244
«Στη διοίκηση των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταξύ των προσώπων που ορίζονται
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
240, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας
του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος
της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής.». .  

Κατ’  ακολουθία  των  ανωτέρω  διατάξεων  πρέπει  να  παρθεί  απόφαση  εκ
μέρους  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τον  ορισμό  των  εκπροσώπων  μας  στο
Διοικητικό  Συμβούλιο  του  «ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ  ΣΥΡΟΥ»,  αφού  λάβουμε
υπόψη μας και την διάταξη του άρθρου 240 παρ.1 σύμφωνα με την οποία:  

«Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμ-
βούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους ανα-
πληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας,  δημοτικοί ή κοινο-
τικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις,
ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργα-
ζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10)
εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τα-
κτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποστα-
λεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου
ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου  είναι  περισσότερα από πέντε  (5),  δύο (2)  τουλάχιστον από
αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε περίπτω-
ση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν,
χωρίς  να αντικατασταθούν,  μετέχουν σύμβουλοι  της  πλειοψηφίας.  Στις  περιπτώσεις

18



15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 12ης Σεπτεμβρίου 2014

που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος
προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμ-
βούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.  Στην περίπτωση που μέλος έχει  ορισθεί,  από το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται
και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία  των  μελών  του  διοικητικού  συμβουλίου  του  νομικού  προσώπου
ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με
την  εγκατάσταση  του  νέου  διοικητικού  συμβουλίου.  Τα  μέλη  του  διοικητικού
συμβουλίου  μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια  της  θητείας  τους,  με
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων τους.

Τον  πρόεδρο  του  διοικητικού  συμβουλίου  σε  περίπτωση  απουσίας  ή
κωλύματος  αναπληρώνει  ο αντιπρόεδρος.  Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται  στα
δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου
και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω διατάξεις  δύο (2) μέλη προέρχονται από
την πλειοψηφία και  ένα (1) μέλος από την μειοψηφία αφού λάβουμε υπόψη μας ότι
δεν εκπροσωπούνται υπάλληλοι στο Δ.Σ., καθόσον ο αριθμός τους είναι κάτω των
δέκα (10). Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ποσόστωση ως προς
την εκπροσώπηση των δυο φύλλων  με minimum το 1/3. 

Ως εκ τούτου προτείνονται οι: 

Τακτικά μέλη:
1) Βρεττός Στέφανος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας
2) Ζουλός Νικόλαος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας
3) Παούρης Νικόλαος, εκπρόσωπος μειοψηφίας

Αναπληρωματικά μέλη: 
1) Ευαγγέλου Ιωάννης, εκπρόσωπος πλειοψηφίας
2) Πατητής Γεώργιος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας
3) Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εκπρόσωπος μειοψηφίας

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό των κάτωθι μελών του, ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Λιμενικό Ταμείο Σύρου»:
Τακτικά μέλη:
1) Βρεττός Στέφανος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας
2) Ζουλός Νικόλαος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας
3) Παούρης Νικόλαος, εκπρόσωπος μειοψηφίας

Αναπληρωματικά μέλη: 
1) Ευαγγέλου Ιωάννης, εκπρόσωπος πλειοψηφίας
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2) Πατητής Γεώργιος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας
3) Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εκπρόσωπος μειοψηφίας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2014

Θέμα 14ο:  Ορισμός  σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ.  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Α’ θμιας
Εκπ/σης Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  στην παρ.4
του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο
(2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο
σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει
από τη συγχώνευση.

Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού
προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου πα-
ρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομι-
κών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβού-
λιο, που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπλη-
ρωτές τους  ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί
σύμβουλοι και δημότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου  ή  που  έχουν  ανάλογη   επαγγελματική  ή  κοινωνική  δράση  ή  ειδικές
γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος
των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους
από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συ-
νέλευση  των τακτικών  υπαλλήλων εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από
τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του
διοικητικού   συμβουλίου  ορίζεται  από τη  μειοψηφία  του  δημοτικού  ή κοινοτικού
συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε
(5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοι-
νοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμ-
βούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του
δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν
ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν,
χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται
από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περι-
φέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά
τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόε-
δρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος
έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητι-
κού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με
την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκα-
τάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.  Τα μέλη του διοικητικού  συμβουλίου
μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημο-
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τικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
τους. 
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ανα-
πληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε
κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κω-
λύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.»

Με την υπ’ αριθμ. 73/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης».  Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρ-
θρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται
το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Ειδικά  για  τις  σχολικές  επιτροπές,  αυτές  συγχωνεύονται  σε  δύο  νομικά
πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές
μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τρια-
κοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επι-
τροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη
λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη
διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατ’  εξουσιοδότηση της  ανωτέρω διάταξης  εκδόθηκε  η απόφαση του Υπ.
ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του
άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτρο-
πών. 

«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευ-
ση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως
15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε: 
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μο-
νάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλ-
λόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολι-
κής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Με την αριθ. 73/2011  απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαί-
δευσης», ορίστηκε η σύνθεση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης
ως εξής:

•  Ο Δήμαρχος ή ένας αιρετός εκπρόσωπος ως Πρόεδρος της εκάστοτε Ε.Σ.Ε.,
• «Τουλάχιστον  δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μο-

νάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
• Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην πε-

ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων
συλλόγων  γονέων,  κατά  προτεραιότητα  μεγέθους  σχολικής  μονάδας. (άρθρο
103 Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης») ,

• 3 εκπρόσωποι της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και
• 2 εκπρόσωποι της μειοψηφίας  του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 240 Ν.

3463/2006) 
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα

Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών ορ-
γάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία συγκροτούνται  μετά την 12η Σε-
πτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για
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κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα με-
λών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000). 

Κατά τα ανωτέρω εισηγούμαστε:
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου με την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης», ως εξής: 

- Ελευθερία Μορφωνιού,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος
- Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως
Αντιπρόεδρος
- Μαρία Ξέστερνου, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
- Στέφανος Βρεττός Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
- .................. Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
-         .................. Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
- Δύο Διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης
-           Ένας  εκπρόσωπος της ένωσης γονέων της μεγαλύτερης σχολικής μονάδας,  

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ανα-
πληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από
τον  αντιπρόεδρο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 73/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011).

Η επικεφαλής της μειοψηφίας ορίζει ως μέλη της μειοψηφίας τους δημοτικούς συμ-
βούλους Σώζα Μουζάκη και Δημήτριο Μουζάκη.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει την εξής σύνθεση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης»: 
Ελευθερία Μορφωνιού,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος
- Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως
Αντιπρόεδρος
- Μαρία Ξέστερνου, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
- Στέφανος Βρεττός Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
- Σώζα Μουζάκη Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
-        Δημήτριος Μουζάκης Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
- Δύο Διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης
-           Ένας  εκπρόσωπος της ένωσης γονέων της μεγαλύτερης σχολικής μονάδας,  

Β. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από
τον  αντιπρόεδρο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 73/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011).
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 133/2014

Θέμα 15ο:  Ορισμός  σύνθεσης  Ν.Π.Δ.Δ.  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας
Εκπ/σης Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  στην παρ.4
του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο
(2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο
σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει
από τη συγχώνευση.

Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού
προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου πα-
ρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομι-
κών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβού-
λιο, που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπλη-
ρωτές τους  ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί
σύμβουλοι και δημότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου  ή  που  έχουν  ανάλογη   επαγγελματική  ή  κοινωνική  δράση  ή  ειδικές
γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος
των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους
από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συ-
νέλευση  των τακτικών  υπαλλήλων εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από
τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του
διοικητικού   συμβουλίου  ορίζεται  από τη  μειοψηφία  του  δημοτικού  ή κοινοτικού
συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε
(5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοι-
νοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμ-
βούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του
δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν
ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν,
χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται
από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περι-
φέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά
τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόε-
δρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος
έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητι-
κού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορί-
ζεται με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με
την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφα-
ση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθη-
κόντων τους. 
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Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα-
τος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή-
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και
όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.»

Με την υπ’ αριθμ. 74/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης».  Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρ-
θρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται
το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Ειδικά  για  τις  σχολικές  επιτροπές,  αυτές  συγχωνεύονται  σε  δύο  νομικά
πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές
μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τρια-
κοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επι-
τροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη
λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη
διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων
και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατ’  εξουσιοδότηση της  ανωτέρω διάταξης  εκδόθηκε  η απόφαση του Υπ.
ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του
άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτρο-
πών. 

«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά
τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε: 
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μο-
νάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλ-
λόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολι-
κής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

Με την αριθ. 74/2011  απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευ-
σης», ορίστηκε η σύνθεση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης ως
εξής:

1.  Ο Δήμαρχος ή ένας αιρετός εκπρόσωπος ως Πρόεδρος της εκάστοτε Ε.Σ.Ε.,
2. «Τουλάχιστον  δύο  διευθυντές,  εκ  των  πέντε  αρχαιοτέρων,  των  σχολικών

μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
3. Τουλάχιστον  ένας  εκπρόσωπος  της  αντίστοιχης  ένωσης  γονέων,  και  στην

περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων
συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

4. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  κατά  προτεραιότητα  μεγέθους  σχολικής
μονάδας.» (άρθρο 103 Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης»),

5. 2 εκπρόσωποι της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και
6. 2 εκπρόσωποι  της  μειοψηφίας  του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 240 Ν.

3463/2006) 
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Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών ορ-
γάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία συγκροτούνται  μετά την 12η Σε-
πτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για
κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα με-
λών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000). 

Κατά τα ανωτέρω εισηγούμαστε:
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου με την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης», ως εξής: 

- Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως
Πρόεδρος
- Νικόλαος Πολίτης,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Αντιπρόεδρος
- Ελευθερία Μοφωνιού, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
- .................. Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
-         .................. Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
- Δύο διευθυντές, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
-           Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων
-      Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ανα-
πληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από
τον  αντιπρόεδρο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 74/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011).

Η επικεφαλής της μειοψηφίας ορίζει ως μέλη της μειοψηφίιας τους δημοτικούς συμ-
βούλους κα Βασιλική Δεμένεγα και κ. Βασίλειο Δεμένεγα. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει την εξής σύνθεση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης»:
Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος
- Νικόλαος Πολίτης,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Αντιπρόεδρος
- Ελευθερία Μοφωνιού, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
- Βασιλική Δεμένεγα Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
-         Βασίλειος Δεμένεγας Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
- Δύο διευθυντές, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
-           Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων
-      Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ανα-
πληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από
τον  αντιπρόεδρο.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 74/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011).
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 134/2014

Θέμα 16ο: Απόφαση ορισμού Προέδρου & εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «1. Σε
κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή
κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που
ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  ο οποίος ορίζεται  από τον
προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται
από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφα-
ση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να
υπερβεί τους δύο,
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν
υπάρχει. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986
τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.: 
«Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δη-
μοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής».

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985
τεύχος Α’): 
«Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων
και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της
έχουν οριστεί». 

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήματα τρόπου λειτουργίας
της δημοτικής επιτροπής παιδείας ρυθμίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ
167/30.09.1985 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’)
απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε τον ορισμό της κας Ελευθερίας Μορφωνιού ως
Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  του Δήμου, με αναπληρωματικό μέλος
τον Πολίτη Νικόλαο ενώ ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων εισηγούμαστε
τους  Μαριάννα  Τούντα,  Παναγιώτης  Ξέστερνος   και  ………..………………..  εκ
μέρους  του  Συλλόγου  Τουριστικών  Καταλυμάτων  Κέας  «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ»,  του
Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ»  και της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτε-
χνών Κέας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» αντίστοιχα, μετά από σχετική πρόταση των προαναφερ-
θέντων φορέων.

Η επικεφαλής της μειοψηφίας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται την αναβολή
συζήτησης του θέματος, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι παραγωγικές τάξεις
που θα συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή, ως φορείς και όχι ονομαστικά και να
περιοριστούν σε δύο (2) ως ο Νόμος ορίζει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' 
όψη:
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1. Το άρθρο 50 του Ν. 1566/85 «Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και
3.Την εισήγηση του Δημάρχου, της επικεφαλής της μειοψηφίας και των συμμετε-
χόντων παραγωγικών φορέων του νησιού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή συζήτησης του θέματος, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι πα-
ραγωγικές τάξεις  που θα συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 135/2014

Θέμα 17ο: Απόφαση σύστασης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης
Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με τις παρ.1
και 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
«1.Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να
συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς
του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργα-
σία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προ-
βολής του δήμου.
2.Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της
συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δή-
μου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι
κοινωνικών φορέων της περιοχής.» 

Ο Δήμος Κέας  έχει ανακηρυχτεί ως τουριστικός Δήμος σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α).

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 65/2011 απόφασή συγκρότησε Επι-
τροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής.

Ο Δήμος με έγγραφά του προς τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς της πε-
ριοχής,  ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στην επιτροπή Τουρι-
στικής Ανάπτυξης & Προβολής.  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
Α.  Τη  συγκρότηση  Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  Προβολής  του  Δήμου
Κέας με μέλη τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010):
1. τον κ. Ευαγγέλου Ιωάννη Δήμαρχο Κέας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την κα
Ξέστερνου Μαρία Δημοτική Σύμβουλο 
2. την κα Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία Δημοτική Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο με
αναπληρωτή τον κ. Βρεττό Στέφανο Δημοτικό Σύμβουλο 
3. τον κ. ……………………………… Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από τη Δημο-
τική παράταξη της μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον ………………………. Δημοτικό
Σύμβουλο 
4. την κα Σωτηρία Μυκωνιάτη, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Κέας
5. Τον κ. Τζαβελάκο Ιωάννη ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρισμού 
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6.  Τον κ.  Κωνσταντίνο  Πούλη εκπρόσωπο  του  Συλλόγου Τουριστικών Καταλυ-
μάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ», 
7. Τον εκπρόσωπο  της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Β. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί το ύψος της ημερή-
σιας αποζημίωσης και η καταβολή των εξόδων κίνησης, στους ιδιώτες μέλη της επι-
τροπής για μετακινήσεις  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,  οι  οποίες γίνονται για
εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο της. Η εισήγηση της δημοτικής Αρχής είναι
ότι δεν θα πρέπει να θεσπιστεί ημερήσια αποζημίωση και καταβολή εξόδων μετακί-
νησης ως αναφέρεται ανωτέρω, με το σκεπτικό της εκπροσώπησης του Δήμου από τα
αιρετά μέλη της Επιτροπής, καθώς και της αποφυγής επιπλέον οικονομικής επιβάρυν-
σης του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Η επικεφαλής  της  μειοψηφίας  κα  Ειρήνη Βελισσαροπούλου προτείνει  ως  τακτικό
μέλος της μειοψηφίας τον κ. Νικόλαο Παούρη με αναπληρωτή του τον κ. Ελευθέριο
Τζουβάρα και ιδιώτη εμπειρογνώμονα τον κ. Χρήστο Λιοδάκη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' 
όψη:
1. Το άρθρο 70 του Ν. 3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου» και
2.Την εισήγηση του Δημάρχου και των συμμετεχόντων φορέων του νησιού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με εννέα ψήφους “υπέρ” και επτά ψήφος ¨κατά” της εισήγησης του Δημάρχου)

Εγκρίνει  την κάτωθι σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Δήμου Κέας:
Τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κέας
με μέλη τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010):
1. τον κ. Ευαγγέλου Ιωάννη Δήμαρχο Κέας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την κα
Ξέστερνου Μαρία Δημοτική Σύμβουλο 
2. την κα Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία Δημοτική Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο με
αναπληρωτή τον κ. Βρεττό Στέφανο Δημοτικό Σύμβουλο 
3. τον κ. Νικόλαο Παούρη Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από τη Δημοτική παράτα-
ξη της μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Τζουβάρα Δημοτικό Σύμβουλο 
4. την κα Σωτηρία Μυκωνιάτη , Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Κέας
5. Τον κ. Τζαβελάκο Ιωάννη ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρισμού 
6.  Τον  εκπρόσωπο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗ-
ΔΗΣ», 
7. Τον εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

και τη μη καταβολή  εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη
της  παραπάνω Επιτροπής,  για  μετακινήσεις  στο  εσωτερικό  και  στο εξωτερικό,  οι
οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 136/2014
Θέμα 18ο: Απόφαση σύστασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προ-
στασίας Δήμου Κέας 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το άρθρο 1
του Ν.3013/02 ορίζεται ότι:
«1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και
περιουσίας των πολιτών από φυσικές  (ταχείας ή  βραδείας  εξέλιξης),  τεχνολογικές
(συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές
καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρη-
νικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά
και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με
στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:
α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμ-
βάνονται  μέτρα ετοιμότητας  και  αναλαμβάνονται  δράσεις  πρόληψης,  ετοιμότητας,
αντιμετώπισης και αποκατάστασης,
β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά
μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και
γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την
αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.» 

Στην παρ.3α του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 προβλέπεται η σύσταση Συντο-
νιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε Δήμου.

Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής:
«To ανωτέρω όργανο αποτελείται από τους:
ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.
ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήμα-
τος  της  έδρας  του  δήμου,  Προϊστάμενο  του  Ειδικού  Προσωπικού  της  Δημοτικής
Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο
δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο
της αντίστοιχης της έδρας του νομού.
ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της
Περιφέρειας.
νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας
του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προ-
έδρου.
δ.  Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης  της καταστροφής,  καθώς και του έργου αποκα-
τάστασης των ζημιών, το πιο πάνω όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με
δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχο-
ντες, αναπληρωτές τους.» 

Ο Δήμος με σχετικά έγγραφά του προς τους ανωτέρω φορείς καθώς και τις
Εθελοντικές  Οργανώσεις  Πολιτικής  Προστασίας  «Κλιμάκιο  Εθελοντών  Πυροσβε-
στών Δήμου Κέας» ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στο Συ-
ντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
Τη  σύσταση  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου
Κέας αποτελούμενο από τους κάτωθι:  
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1) Δήμαρχο Κέας,  κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ως Πρόεδρο.
2) Δημοτικό σύμβουλο  κ. Αντώνιο Παούρη  με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Πολίτη
3) Δημοτικό σύμβουλο  κ. …………………………..   προερχόμενο από τη μειοψη-
φία, με αναπληρωτή τον …………..
4) Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού: Κα-
νιάς Γιώργος, ΤΕ Γεωπόνος με αναπληρώτρια την Τσούρτη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητι-
κό 
5) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος κα Ελένη Νάσιου με αναπληρώτρια την Πανα-
γιώτα Γκουτζαμάνη, Αρχιφύλακα.
6) Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, προϊστάμενο, κ. Στέφανο Φωτιάδη με αναπλη-
ρώτρια την κα Σταυρούλα Μανουσουδάκη, Επικελευστή.
7) Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αναπληρωτή αυτού.
8) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Δήμητρα Δεμένεγα  με αναπληρωτή τον
Ιωάννη Πορίχη.
9) Εκπρόσωπο Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου κ. Πουλάκη Νικόλαο με ανα-
πληρωτή τον κ. Νικόλαο Παούρη

Η επικεφαλής της μειοψηφίας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου ορίζει ως τακτικό μέλος
της μειοψηφίας  το δημοτικό σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μουζάκη με αναπληρώτρια τη
δημοτική σύμβουλο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' 
όψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. 3013/02 
2. Την §3α του άρθρου 13 του ίδιου Νόμου και
3.Την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  κάτωθι  σύσταση Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  Πολιτικής  Προστασίας
(Σ.Τ.Ο.) Δήμου Κέας :
1) Δήμαρχο Κέας,  κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ως Πρόεδρο.
2) Δημοτικό σύμβουλο  κ. Αντώνιο Παούρη  με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Πολίτη
3) Δημοτικό σύμβουλο  κ. Δημήτριο Μουζάκη προερχόμενο από τη μειοψηφία, με
αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.  
4) Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού: Κα-
νιάς Γιώργος, ΤΕ Γεωπόνος με αναπληρώτρια την Τσούρτη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητι-
κό 
5) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος κα Ελένη Νάσιου με αναπληρώτρια την Πανα-
γιώτα Γκουτζαμάνη, Αρχιφύλακα. 
6) Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, προϊστάμενο, κ. Στέφανο Φωτιάδη με αναπλη-
ρώτρια την κα Σταυρούλα Μανουσουδάκη, Επικελευστή.
7) Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αναπληρωτή αυτού.
8) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Δήμητρα Δεμένεγα  με αναπληρωτή τον
Ιωάννη Πορίχη.
9) Εκπρόσωπο Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου κ. Πουλάκη Νικόλαο με ανα-
πληρωτή τον κ. Νικόλαο Παούρη  

Αρμοδιότητες του Σ.Τ.Ο. θα είναι οι εξής:
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α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν
εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.).
β. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστα-
σίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις
έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α..
γ.  Διατυπώνουν  εισήγηση  για  το  σχεδιασμό  πολιτικής  προστασίας  του  Ο.Τ.Α.,  η
οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετι-
κής  πρότασης,  στο πλαίσιο της  πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ.  1γ του παρόντος
νόμου. 
δ. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυ-
ναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α..

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκα-
τάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση,
με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχο-
ντες, αναπληρωτές τους.»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 137/2014

Θέμα 19ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κέας στη Γενική Συνέλευσης & το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
το  υπ’  αριθμ.  πρωτ:  5861/10.09.2014  έγγραφο  της  Αναπτυξιακής  Εταιρείας
Κυκλάδων Α.Ε., θα πρέπει να ορίσουμε τον εκπρόσωπο του Δήμου μας στις Γενικές
Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας. 

Στο εν λόγω πρόσωπο χορηγείται  η γενική εντολή να παρίσταται  αντί του
Δήμου  στις  Γενικές  Συνελεύσεις,  τακτικές  ή  έκτακτες,  των  μετόχων  και  τα
Διοικητικά  Συμβούλια,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  και  τις  διατάξεις  του  εκάστοτε
ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και να προτείνει, να αποφασίζει και να
ψηφίζει σε αυτά υπέρ ή κατά των θεμάτων που αφορούν στην εν γένει πορεία της
Εταιρεία.  Επίσης,  ο εκπρόσωπος θα πρέπει  να εγκρίνει  τους ισολογισμούς και  τα
πάσης φύσεως διαδικαστικά έγγραφα, να απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από
κάθε ευθύνη, να τροποποιεί το καταστατικό, να ασκεί πάντα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις  του  Δήμου  ως  μετόχου  της  Εταιρείας  έναντι  αυτής  και  τρίτων,  να
υπογράφει οποιεσδήποτε πράξεις αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, να υπογράφει
αντί  του  Δήμου  τα  πρακτικά  των  Γενικών  Συνελεύσεων  και  του  Διοικητικού
συμβουλίου,  να  ελέγχει  κατά  το  Νόμο  και  σύμφωνα  με  το  Καταστατικό  της
Εταιρείας, να υπογράφει πάσης φύσεως κωδικοποιήσεις του Καταστατικού, καθώς
και αντίγραφα κάθε εγγράφου που αφορά στην Εταιρεία από κάθε κρατική αρχή,
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 

Για  το  λόγο  αυτό  προτείνουμε  ως  εκπρόσωπό  μας  τον  Αντιδήμαρχο  κ.
Γεώργιο Πατητή με αναπληρωτή τον  Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου .

Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπός του Δήμου μας θα έχει ακριβώς
τα  ίδια  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  με  τον  τακτικό  εκπρόσωπό  μας,  ενώ  σε
περίπτωση  κωλύματος  και  των  δύο,  τα  πρόσωπα αυτά  θα  έχουν  το  δικαίωμα  να
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εξουσιοδοτούν  (με  απλή εξουσιοδότηση που θα  έχει  τη θεώρηση του γνήσιου τη
υπογραφής) οποιοδήποτε μέλος από το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου
να επιτυγχάνεται η απαραίτητη απαρτία και η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  ως  τακτικό  εκπρόσωπο  του  Δήμου  Κέας  στη  Γενική  Συνέλευση  και  το
Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Αναπτυξιακής  Εταιρείας  Κυκλάδων  Α.Ε.  τον
Αντιδήμαρχο,  κ.  Γεώργιο  Πατητή  με  αναπληρωτή  τον  Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη
Ευαγγέλου. 

Σε περίπτωση κωλύματος και των δύο, τα πρόσωπα αυτά θα έχουν το δικαίωμα να
εξουσιοδοτούν  (με  απλή εξουσιοδότηση που θα  έχει  τη θεώρηση του γνήσιου τη
υπογραφής) οποιοδήποτε μέλος από το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου
να επιτυγχάνεται η απαραίτητη απαρτία και η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 138/2014

Θέμα 20ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο
οποίος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

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

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

3. Το υπ’ αριθμ. 106766/28.07.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.:
27858/23-07-2014  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  7Π5ΧΝ-
ΜΑΗ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 5.365,94€, αποκλειστικά και
μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’
θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους
2014 

Στο  προαναφερθέν  ποσό  γίνεται  παρακράτηση  0,15%  για  το  Ταμείο
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  (Τ.Π.Δ.),  δηλαδή  ποσό  ύψους  8,05€.  Επομένως  το
καθαρό ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 5.357,89€.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
1. αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση,
2. να  εγκρίνει  την  κατανομή  αυτής  κατά  τον  πίνακα  που  ακολουθεί  και  να

ψηφίσει  πίστωση  του  ποσού  των  5.365,94€,  (μειωμένου  κατά  0,15%  για
δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 8,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο
δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2014 με Κ.Α. 00.6711.0001
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εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 3.357,89 €
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 2.000,00€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 5.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

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

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

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

3. Το υπ’ αριθμ. 106766/28.07.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.:
27858/23-07-2014  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  7Π5ΧΝ-
ΜΑΗ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 5.365,94€, αποκλειστικά και
μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’
θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους
2014 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την ανωτέρω επιχορήγηση και
2. Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει 

πίστωση του ποσού των 5.357,89€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα 
Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 8,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό 
προϋπολογισμό του έτους 2014 με Κ.Α. 00.6711.0001

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας  Εκπ/σης 3.357,89 €
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας  Εκπ/σης 2.000,00€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ 5.357,89€
Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 139/2014

Θέμα 21ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
2014 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο
οποίος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
το υπ’ αριθμ. 95373/02.07.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.: 25332/24-06-2014
απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  ΩΕΠΗΝ-ΘΚΒ),  μεταφέρονται  στο
Δήμο μας πιστώσεις ύψους 7.200,00€ των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2014 για την επι-
σκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) 

Το ανωτέρω ποσό, μετά και την παρακράτηση 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,
ύψους 10,80€, διαμορφώνεται στα 7.189,20€, τα οποία εισηγούμαστε να κατανεμη-
θούν ως εξής:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΤΟ-

ΛΗΣ
1. ΕΣΕ  Α’ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
4.189,20€ Επισκευή & Συντήρη-

ση Σχολικών Κτιρίων
2. ΕΣΕ  Β’ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
3.000,00€ Επισκευή & Συντήρη-

ση Σχολικών Κτιρίων
ΣΥΝΟΛΟ 7.189,20€ Επισκευή  &  Συντή-

ρηση Σχολικών Κτι-
ρίων

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

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

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

3. Το υπ’ αριθμ. . 95373/02.07.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ.:
25332/24-06-2014  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  ΩΕΠΗΝ-
ΘΚΒ), μεταφέρονται στο Δήμο μας πιστώσεις ύψους 7.200,00€ των ΚΑΠ των
Δήμων  έτους  2014  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων
(ΣΑΤΑ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την ανωτέρω επιχορήγηση και
2. Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει 

πίστωση του ποσού των 7.200,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα 
Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 10,80€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό 
προϋπολογισμό του έτους 2014 με Κ.Α. 00.6711.0001

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΤΟ-

ΛΗΣ
1. ΕΣΕ  Α’ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
4.189,20€ Επισκευή & Συντήρη-

ση Σχολικών Κτιρίων
2. ΕΣΕ  Β’ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
3.000,00€ Επισκευή & Συντήρη-

ση Σχολικών Κτιρίων
ΣΥΝΟΛΟ 7.189,20€ Επισκευή  &  Συντή-

ρηση Σχολικών Κτι-
ρίων
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 140/2014

Θέμα  22ο:  Αποδοχή  και  κατανομή  επιχορήγησης  κατά  το  άρθρο  27  του  Ν.
3756/2009, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο
οποίος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ.  29363/06.08.2014 (ΑΔΑ: 7Π1ΒΝ-ΨΩΘ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών εγκρίθηκε η απόδοση στους Δήμους της χώρας του 1/12 του συνολικού
ποσού της έκτης (ΣΤ’) δόσης, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών
του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν 3756/2009,
από τις οποίες προκύπτει η χρηματοδότηση του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των
11.032,71€, μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 16,55€,
τελικό ποσό: 11.016,16€

Εισηγούμαστε την αποδοχή του ανωτέρω τελικού ποσού και την κατανομή
της  επιχορήγησης  αυτής  σε  κωδικούς  εξόδων  λειτουργικών  δαπανών  του
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014 για την εκτέλεση δαπανών
που εντάσσονται στους κωδικούς της ομάδας 6 του προϋπολογισμού, που αφορούν
στα λειτουργικά έξοδα χρήσης.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι ΚΑΕ.

1. 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
2. 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
3. 10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
4. 10.6312 «Λοιποί φόροι»
5. 10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
6. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων»
7. 30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και  επισκευής οδικού δικτύου»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει εκ νέου την  αποδοχή και την
ανωτέρω  κατανομή  επιχορήγησης  ύψους  11.016,16€  κατά  το  άρθρο  27  του  Ν.
3756/2009,  στο  πλαίσιο  εξόφλησης  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την υπ’ αριθμ.  29363/06.08.2014 (ΑΔΑ: 7Π1ΒΝ-ΨΩΘ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, το άρθρο 27 του ν 3756/2009  και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  επιχορήγηση  κατά  το  άρθρο  27 του  Ν.  3756/2009,  συνολικού
ύψους  11.016,16€,  μειωμένου κατά 0,15% για  δικαιώματα Τ.Π.Δ.,  δηλαδή ποσού
16,55€,  τελικό  ποσό:  11.016,16€,  καθώς  και  τη  διάθεσή  του  για  την  εκτέλεση
δαπανών που εντάσσονται στους κωδικούς της ομάδας 6 του προϋπολογισμού που
αφορούν στα λειτουργικά έξοδα χρήσης.
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Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι ΚΑΕ:
10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
10.6312 «Λοιποί φόροι»
10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
30.6641.0001  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»
30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και  επισκευής οδικού δικτύου»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 141/2014

Θέμα 23ο: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης τηλεϊατρικής κάλυψης του Πολυδύνα-
μου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας, μεταξύ του Δήμου Κέας και της εταιρείας
Cardio Express και διάθεση σχετικής πίστωσης 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο
οποίος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  με το υπ’
αριθμ. 5569/28.08.2014 έγγραφό της, η Εταιρεία Cardio Express ζητά την ανανέωση
της  σύμβασης  τηλεϊατρικής  κάλυψης  του  Πολυδύναμου  Περιφερειακού  Ιατρείου
Κέας για τη νέα χρονική περίοδο και συγκεκριμένα από 12/9/2014 έως 12/9/2015,
έναντι του ποσού των 700,00€. 

Πρόκειται  για  την  παροχή  υπηρεσιών  Καρδιολογικής  Βοήθειας  δια
τηλεφώνου, σε εκείνους που έχουν προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό από την
Cardio Express και έχουν επιλέξει το αντίστοιχο πρόγραμμα.   

Συγκεκριμένα: 
Ο Ιατρός που επιλαμβάνεται του περιστατικού κάνει  προκαταρκτική  διάγνωση   της
καρδιακής  κατάστασης  του  συνδρομητή,  βάσει  διαβιβασθέντος  μέσω  τηλεφώνου
ηλεκτροκαρδιογραφήματος  και/ή  της  περιγραφής,  από  τον  ίδιο  ή  οικείο  του,  της
κλινικής κατάστασης του.  

1. Δίνει ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση από το τηλέφωνο. Ειδοποιεί άμεσα
το
Εθνικό  Κέντρο  Άμεσης  Βοήθειας  (ΕΚΑΒ)  σε  περίπτωση  που  χρειαστεί
μεταφορά σε νοσοκομείο. 

2. Διευκρινίζεται ότι, η Cardio Express δεν έχει σύμβαση με το ΕΚΑΒ, και το
ΕΚΑΒ θα χειριστεί τη μεταφορά του Συνδρομητή στο νοσοκομείο σύμφωνα
με τις δικές του διαδικασίες και προτεραιότητες. 

3. Έχει συνεχώς ενημερωμένο το ιατρικό ιστορικό με πληροφορίες που δίνει ο
συνδρομητής ή συλλέγει η Cardio Express. 

4. Αποστολή ιατρού στον συνδρομητή (ειδικό πρόγραμμα) σε περίπτωση που
διαγνωσθεί καρδιολογικό πρόβλημα ή υποψία καρδιολογικού προβλήματος. Ο
Ιατρός θα έχει υπόψη του το ιατρικό ιστορικό του συνδρομητή που διαθέτει η
Cardio Express. 
Οι παραπάνω υπηρεσίες της Cardio Express προς τους συνδρομητές της θα

προσφέρονται όλο τον χρόνο περιλαμβανομένων  Κυριακών  και   Εορτών εκτός
από  έκτακτες ανωτέρας βίας περιστάσεις  (προβληματική λειτουργία σταθερής
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ή/και  κινητής  τηλεφωνίας  στην Ελλάδα,  απεργίες,  πολιτικές  ταραχές,  πόλεμος
κλπ) που καθιστούν αδύνατη την παροχή τους.

Οι  παραπάνω  υπηρεσίες  της  Cardio  Express  προς  τους  συνδρομητές  της
προϋποθέτουν την ύπαρξη και την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. 

Η Cardio Express παρέχει εγγύηση για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού
για περίοδο τριών χρόνων, από την ημερομηνία της αγοράς του και εφόσον ισχύει η
συνδρομή.   Στο πλαίσιο της εγγύησης, οποιαδήποτε βλάβη θα επισκευάζεται χωρίς
καμία χρέωση, εκτός των περιπτώσεων βλάβης που οφείλεται σε κακή ή αντίθετη με
τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της Cardio Express χρήση. Η εγγύηση δεν ισχύει για
την μπαταρία του εξοπλισμού.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται με τηλεφωνική κλήση. 
Ο Συνδρομητής ή αντιπρόσωπος Συνδρομητή μπορεί να καλέσει την Cardio

Express  και  να  δώσει  τον  αριθμό  σύμβασης  ή  τον  αριθμό  τηλεφώνου  του  που
αναφέρεται  στην παρούσα φόρμα/σύμβαση  ή το  όνομά του.  Επίσης,  ο  καλών  θα
δώσει επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία θα του ζητηθούν. 

Ο Συνδρομητής για Υπηρεσίες Καρδιολογικής Βοήθειας δια τηλεφώνου θα
έχει  δικαίωμα  να  λαμβάνει  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  συνδρομής  του,
τηλεφωνώντας  όσες  φορές  θέλει,  χωρίς  οποιαδήποτε  επιπλέον  χρέωση  ιατρικές
συμβουλές για καρδιολογικά επεισόδια, ή για υποψία αυτών. 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι μέγιστης σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση καρδιακών επεισοδίων και έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν πολύ
χρήσιμο για τους εργαζόμενους του Π.Π.Ι.

Κατόπιν, τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
1.) εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία Cardio

Express για τη περίοδο από 12/09/2014 έως 12/09/2015
2.) εγκρίνει  τη  σχετική  δαπάνη  ύψους  700,00€  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ

15.6162.0006 του προϋπολογισμού έτους 2014 και τη διάθεση της σχετικής
πίστωσης

3.) εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1.) την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία Cardio Express

για την περίοδο από 12/09/2014 έως 12/09/2015
2.) τη σχετική δαπάνη ύψους 700,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0006 του

προϋπολογισμού έτους 2014 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης 
3.) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική

σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 142/2014

Θέμα 24ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέας και
Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Σύρου [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.  Ιωάννης  Ευαγ-
γέλου]
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Σημείωση γραμματείας: Αποσύρεται. Η συζήτηση και ψήφιση του θέματος ανα-
βάλλεται για επόμενο Δ.Σ. 

Θέμα 25ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος
2015 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο οποίος
εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την πε-
ρίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτρο-
πή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προ-
ϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζει
το δημοτικό συμβούλιο.

Στην  υπ’  αριθμ  218/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αναφέρονται  τα
κάτωθι:

«Η αριθ. πρωτ.  5843/10.09.2014  εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη
της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ έχει ως εξής :

Κύριοι,
Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 72,  παρ.  1,  εδ.  ζ,  η  Οικονομική Επιτροπή
εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και
εισφορών.  Στα  πλαίσια  της  κατάρτισης  του  προϋπολογισμού  έτους  2015  είναι
απαραίτητη η λήψη απόφασης  περί αναπροσαρμογής ή μη  των δημοτικών τελών.

Ο καθορισμός  και  επιβολή  του  τέλους  καθαριότητας-φωτισμού διέπεται   από  τις
διατάξεις:
Των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 “Περί προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων”  με  τα  οποία  επιβλήθηκαν  υπέρ  Δήμων  και  Κοινοτήτων  τέλη
καθαριότητας  και  φωτισμού  για  τις  παρεχόμενες  από  τους  Ο.Τ.Α  υπηρεσίες
καθαριότητας  των  κοινοχρήστων  χώρων,  περισυλλογής  και  αποκομιδής  των
απορριμάτων,  καθώς  και  την  αντιμετώπιση   των  δαπανών  ηλεκτροφωτισμού  των
κοινοχρήστων χώρων,
Του Ν. 429/76 περί υπολογισμού και τρόπου είσπραξης δημοτικών και κοινοτικών
προσόδων,τελών καθαριότητας και φωτισμού και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων,
Του  άρθρου  25  παρ.12  του  Ν.  1828/89  ενοποίηση  των  τελών  καθαριότητας  και
φωτισμού  σε  ενιαίο  ανταποδοτικό  τέλος,  το  οποίο  επιβάλλεται  με  απόφαση  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  αντιμετώπιση  των  δαπανών  καθαριότητας  και
φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες δημοτικές ή κοινοτικές
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά:
α) την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής από το Δήμο υπηρεσιών καθαριότητας
των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή
και διάθεση απορριμμάτων και
β)  την  αντιμετώπιση  των  δαπανών  εγκατάστασης,  συντήρησης  και  ηλεκτρικής
ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων
Οι  ρυθμίσεις  των  άρθρων  21  &  22  του  Β.Δ 24-9/20-10-1958  μεταβλήθηκαν  ή
συμπληρώθηκαν αργότερα με τους νόμους 25/75,429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5,17, και
20),  1828/89  (άρθρο  25  παρ.12),  2130/93(άρθρα  16  παρ.6  &  27  παρ.  4),
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2307/95(άρθρο 7 παρ. 3&4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ.14), 2539/97(άρθρο 25 παρ.3),
και 3345/05(άρθρο 5).
Επίσης  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  1  του  Ν.25/75,  το  Ενιαίο
Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας - Φωτισμού, που επιβάλλεται για λογαριασμό των
Ο.Τ.Α,  καθορίζεται  για  κάθε  στεγασμένο  ή  όχι  χώρο,  ανά  μετρητή  παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος.
Σύμφωνα  επίσης  με  την  παράγραφο  14  του  άρθρο  9  του  Ν.2503/97,όπως  αυτή
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005,απαλλάσσονται των
τελών  καθαριότητας  τα  μη  ηλεκτροδοτούμενα  και  μη  χρησιμοποιούμενα  ακίνητα
(στεγασμένοι ή μη χώροι), για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά,
δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται
χρησιμοποίηση  του  ακινήτου  για  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστημα,  επιβάλλεται  σε
βάρος  των  υπόχρεων  ολόκληρο  το  αναλογούν  τέλος  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε
κατηγορία  ακινήτου,  μαζί  με  το  σχετικό  πρόστιμο,  αναδρομικά,  από  το  χρόνο
απαλλαγής. 
Στην  υπ'  αριθμ.  24823/19-6-2014  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  την
κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ έτους 2015 ορίζεται πως “τα εκ
του  νόμου  αρμόδια  όργανα  προβαίνουν  στις  περιγραφόμενες  ενέργειες  εντός  των
προθεσμιών,  ενόσω  ακόμη  διαρκεί  η  θητεία  της  απερχόμενης
δημοτικής/περιφερειακής αρχής”.
Στις οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων αναφέρεται ότι οι
εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως
υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) θα πρέπει να γίνονται με
γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων
που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που τα
εισπραττόμενα έσοδα του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη
της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους αυτού, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα
πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το
επόμενο έτος, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται
τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα.
Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών για το έτος 2015 υποχρεωτικά
αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από :

1. την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2013
2. την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2014 και μέχρι το

μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2015
      3. την εκτέλεση του Π/Υ 2013 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. Τα στοιχεία
Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013)
       4. την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2014.

Για  τον  προσδιορισμό  του  ύψους  των  συντελεστών  επιβολής  των  ανταποδοτικών
τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το  σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών  ώστε  να  μην
δημιουργούνται  ελλείμματα  στις  υπηρεσίες  αυτές,  συνυπολογίζοντας  παράλληλα
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα
με τα ανωτέρω στοιχεία,
β)  μην  υπερβαίνουν  το  ύψος  των  δαπανών που απαιτούνται  για  την  παροχή των
ανταποδοτικών  υπηρεσιών,  άλλως  υποκρύπτεται  φορολογία,  κατά  παράβαση  της
αρχής της ανταποδοτικότητας, 
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν
μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.
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Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας, 
4. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2013

• Για το έτος 2013 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 196.854,52€

1. Κ.Α Προϋπολογισμού 0311, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 153.488,09€
2. Κ.Α Προϋπολογισμού 0313, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 151,60 €
3. Κ.Α Προϋπολογισμού 2111.0001, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 30.331,02 €
4. Κ.Α Προϋπολογισμού 2119.0014, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 9.377,36 €
5. Κ.Α Προϋπολογισμού 0451 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.483,93 €
6. Κ.Α Προϋπολογισμού 2118.0002 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 22,52 €

Σημ.  : Οι  κωδικοί  0451  και  2118.0002  που  αφορούν  το  τέλος  διαμονής
παρεπιδημούντων,  λαμβάνονται  σε  ποσοστό  50%  για  την  αντιμετώπιση  των
αυξημένων, λόγω της τουριστικής κίνησης, αναγκών καθαριότητας και φωτισμού.

• Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
39.301,46€

1. Κ.Α Προϋπολογισμού 0311, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.035,67 €

2. Κ.Α Προϋπολογισμού 0313, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 151,60 €

3. Κ.Α  Προϋπολογισμού  2111.0001,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους

10.153,71 €

4. Κ.Α  Προϋπολογισμού  2119.0014,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους

9.377,36 €

5. Κ.Α Προϋπολογισμού 0451 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 560,98 €

6. Κ.Α Προϋπολογισμού 2118.0002 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 22,14 €

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2014

• Για  την  περίοδο Ιανουαρίου  -  Ιουλίου  2014,   εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού
ύψους 139.522,45€

1. Κ.Α Προϋπολογισμού 0311, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 90.366,28 €

2. Κ.Α Προϋπολογισμού 0313, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους - €

3. Κ.Α  Προϋπολογισμού  2111.0001,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους

37.683,67 €

4. Κ.Α  Προϋπολογισμού  2119.0014,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους
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2.850,20€ 

5. Κ.Α  Προϋπολογισμού  2119.0020,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους

5.810,84€

6. Κ.Α Προϋπολογισμού 0451 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.145,23 €

7. Κ.Α  Προϋπολογισμού  2118.0002  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους

1.666,23€

• Για την περίοδο Αυγούστου -Δεκεμβρίου 2014, αναμένεται να εισπραχθεί ποσό
συνολικού ύψους 139.239,48 €.

1. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2014 το σύνολο των εσόδων του Δήμου
για  την  υπηρεσία  καθαριότητας  και  φωτισμού  αναμένεται  να  ανέλθει
συνολικά στο ποσό των 278.761,93€

2. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα
των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

3. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2013
1. Για το έτος 2013, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 272.042,47€. 
2. Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Ιουλίου  2013,  οι  δαπάνες  που
αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό
συνολικού ύψους 112.835,51€. 

4. Απολογιστικά  στοιχεία  και  προβλέψεις  δαπανών
Οικονομικού Έτους 2014

1. Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Ιουλίου  2014,  οι  δαπάνες  που
αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό
συνολικού ύψους 141.831,19€. 
2. Οι  αντίστοιχες  ανάγκες  για  την  περίοδο  Αυγούστου  –  Δεκεμβρίου
2014 αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 136.930,74€.

Κατά συνέπεια για το  οικονομικό έτος  2014 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων
αναγκών  του  Δήμου  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 278.761,93€ 
 
Συμπεράσματα:

Κατά συνέπεια  και  σύμφωνα με  τα  ανωτέρω,  και  όπως  προβλέπεται  από τις
διατάξεις της παραγράφου Β3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 29530/29/07/2014 ΚΥΑ
του  Υπ.  Οικονομικών  και  Εσωτερικών  (ΦΕΚ  2059/Β/29-07-2014)  με  θέμα  την
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού
Έτους  2015,  τα  εισπραττόμενα  έσοδα  του  έτους  2014,  τα  οποία  αναμένεται  να
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ανέλθουν  στο  ύψος  278.761,93€  ,  εκτιμάται  ότι  θα  καλύψουν  τη  δαπάνη  της
ανταποδοτικής  υπηρεσίας  καθαριότητας  του  έτους  2014  οι  οποίες  αναμένεται  να
ανέλθουν στο ύψος των 278.761,93€.

Συνεπώς  δεν  απαιτείται  αναπροσαρμογή  των  συντελεστών  των  τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015.

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2015

Προβλέψεις  εσόδων ανταποδοτικού  χαρακτήρα σύμφωνα με  τα  τ.μ.
ανά κατηγορία υπόχρεου.

Σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  και  ειδικότερα  από  τις  διατάξεις  της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Νόμου 429/1976 (235 Α΄), παρέχεται η ευχέρεια στα
Δημοτικά  Συμβούλια  για  τον  υπολογισμό  του  Ενιαίου  Ανταποδοτικού  Τέλους
Καθαριότητας και Φωτισμού να καθορίζουν μέχρι επτά (7) κατηγορίες και για κάθε
κατηγορία διαφορετικό συντελεστή, ανάλογα με το κόστος παροχής της παρεχόμενης
από το Δήμο υπηρεσίας καθαριότητας, 
Από  τους  συντελεστές  αυτούς,  δύο  (2)  θα  αφορούν  στεγασμένους  χώρους  που
χρησιμοποιούνται  ως  κατοικίες  ή  για  την  εγκατάσταση  φιλανθρωπικών  ή
νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,  με εξαίρεση τις  ιδιωτικές
κλινικές,  και  πέντε (5) στεγασμένους  χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήματα,
βιομηχανίες κ.λ.π.. με τον περιορισμό ωστόσο ότι η διαφορά του συντελεστή μεταξύ
της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του
πενταπλασίου της μικρότερης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 160/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  τα τέλη καθαριότητας και  φωτισμού για το
έτος 2014, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 

     Δημοτική Κοινότητα                  Ιουλίδα                 Κορησσία

    Οικίες-Εργοταξιακά                 0,70€/τ.μ                   0,70€/τ.μ

   Επαγγελματικοί χώροι                 1,50€/τ.μ                   1,50€/τ.μ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές του 2014 και ανάλογα με το σύνολο των τ.μ.
που κοινοποιούνται  στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των
εσόδων για το 2015 έχει ως ακολούθως :

 

Κατηγορία χώρων            Τ.Μ   ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
         ΕΣΟΔΑ

Οικίες-Εργοταξιακά         260.206,00           0,70€        182.144,00

Επαγγελματικοί χώροι           62.278,00           1,50€          93.417,00

                        Σύνολο         322.484,00        275.561,00
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ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

ΚΑΔ      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
  ΚΩΔΙΚΟΥ

 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ
ΤΟ  ΕΤΟΣ   

0451 Ποσοστό 50% τέλους παρεπιδημούντων          3.500,00

2118.0002 Ποσοστό 50%  ΠΟΕ τέλους παρεπιδημούντων          1.500,00

2119.0014 Λοιπά  έσοδα  καθ.  &  ηλ/μου  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

       10.000,00 

2119.0020 Λοιπά  έσοδα  καθ.  &  ηλ/μου  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

         6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:        21.000,00

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:
296.561,00

1. Προβλέψεις  δαπανών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  οικονομικού
έτους 2015

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν
πίνακα με τις  προβλεπόμενες  δαπάνες  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  φωτισμού
όπως αναλύονται ακολούθως :
 

ΚΑΔ      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
  ΚΩΔΙΚΟΥ

 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ   

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού               125.786,00

00.6151 Δικαίωμα είσπραξης ΔΕΗ                   4.500,00

62 Παροχές τρίτων               128.575,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα                 12.200,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                 25.500,00

ΣΥΝΟΛΟ   296.561,00

Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  υπηρεσίας
καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των
296.561,00 €.

Συμπεράσματα:

Συνεπώς για την κάλυψη των δαπανών και την εφαρμογή της ανταποδοτικότητας για
τον  Δήμο   Κέας  προτείνουμε  τη  διατήρηση  των  συντελεστών,  ανά  κατηγορία
υπόχρεου, ως ακολούθως :

     Δημοτική Κοινότητα                  Ιουλίδα                 Κορησσία

    Οικίες-Εργοταξιακά                 0,70€/τ.μ                   0,70€/τ.μ
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   Επαγγελματικοί χώροι                 1,50€/τ.μ                   1,50€/τ.μ

Πίνακας Ανακεφαλαίωσης

Προβλεπόμενα  έσοδα από την επιβολή
του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους
χρήσης 2015

                
                           296.561,00 €€        

Προβλεπόμενες δαπάνες υπηρεσίας 
καθαριότητας και φωτισμού χρήσης 
2015

                          296.561,00 €€ 

Διαφορά:Η  διαφορά  θα  καλυφθεί  από
το  έσοδα  ανακύκλωσης  συσκευών  και
συσκευασιών  και  ποσοστό  50%  του
τέλους παρεπιδημούντων.

0 € 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Υπενθυμίζουμε  ότι,  εξακολουθεί  να  ισχύει  η  διάταξη   της  παραγράφου 1  του

άρθρου 5 του Ν. 3345/16-06-2005, η οποία ορίζει ως  υποχρεωτική  την  πλήρη

απαλλαγή   από  το  τέλος  καθαριότητας  των  ακινήτων  τα  οποία  δεν

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή  του νόμιμου

εκπροσώπου του, και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα  από βεβαίωση της ΔΕΗ, για

όσο  χρόνο  αυτά   παραμένουν  κλειστά.  Πρόκειται  για  κατηγορία  ακινήτων,

στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή

δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε

άλλο τρόπο. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των συντελεστών

των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015 και τη διατήρησή

του σύμφωνα με τον κατωτέρω υποβαλλόμενο πίνακα :

     Δημοτική Κοινότητα                  Ιουλίδα                 Κορησσία

    Οικίες-Εργοταξιακά                 0,70€/τ.μ                   0,70€/τ.μ

   Επαγγελματικοί χώροι                 1,50€/τ.μ                   1,50€/τ.μ

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
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ανωτέρω διατάξεις και την απόφαση 218/2014 της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  μη  αναπροσαρμογή  των  συντελεστών  των  τελών  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015 και τη διατήρησή του σύμφωνα με τον κατωτέρω
πίνακα :

     Δημοτική Κοινότητα                  Ιουλίδα                 Κορησσία

    Οικίες-Εργοταξιακά                 0,70€/τ.μ                   0,70€/τ.μ

   Επαγγελματικοί χώροι                 1,50€/τ.μ                   1,50€/τ.μ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 143/2014

Θέμα 26ο: Καθορισμός τέλους κοιμητηρίων για το έτος 2015 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο οποίος
εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την πε-
ρίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτρο-
πή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προ-
ϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζει
το δημοτικό συμβούλιο.

Στην  υπ’  αριθμ  219/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αναφέρονται  τα
κάτωθι:
«Η  αριθ. πρωτ.  5834/10.09.2014 εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη
της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. Ζ, (Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής)  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α/87/07.06.2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,   η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Α. Ν.582/68, τα έσοδα των δήμων από τα
κοιμητήρια είναι “δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν γένει
λειτουργίας αυτών”.
Το  ύψος  των  ανωτέρω  τελών  και  δικαιωμάτων  προσδιορίζεται  κάθε  φορά  με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69,  (ΦΕΚ 212 Α΄)  σχετικά με τη
χρήση  δημοτικών  και  κοινοτικών  κτημάτων,  αναφέρεται  ότι  μπορούν  να
επιβάλλονται τέλη τα οποία εισπράττονται με βεβαιωτικούς καταλόγους.

Στο  Δήμο  Κέας  τα  τέλη  και  δικαιώματα  δημοτικού  νεκροταφείου  καθορίστηκαν
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 159/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την
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ορθή επανάληψη αυτής, με την υπ' αριθμ.181/2013  ως εξής :

• Δικαίωμα  ταφής  σε  σε  προσωρινό  τάφο  εφάπαξ  (τριετής  διάρκεια),  ευρώ
τριάντα (30,00€)

• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά(7,00€)
• Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόρωφο οικογενειακό τάφο, ευρώ είκοσι 

πέντε (25,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόρωφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€)
• Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€)

Για τον υπολογισμό του ύψους των ανωτέρω τελών για το έτος 2015, ελήφθησαν 
υπόψη τα κάτωθι :
       
                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2015

            Κ.Α.Δ            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                ΠΟΣΟ

             0412    Δικαίωμα ενταφιασμού                450,00

             0413     Δικαίωμα ανανέωσης             
(παράταση χρόνου ταφής)

          11.150,00

             0415     Έσοδα από την χρήση   
        οστεοφυλακείων

               350,00

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία            1.110,00

          3219.0009 Έσοδα από την χρήση   
        οστεοφυλακείων

              104,00

         ΣΥΝΟΛΟ          13.164,00
                      

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

            Κ.Α.Δ            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                ΠΟΣΟ

             62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ              10.281,00

             74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ κλπ.                4.160,00

         ΣΥΝΟΛΟ              14.441,00

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τη μη αύξηση τελών και 
δικαιωμάτων Νεκροταφείου έτους 2015  και καθορίζει αυτά ως εξής :
 

• Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ 
τριάντα (30,00€)

• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά(7,00€)
• Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 
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προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ είκοσι 

πέντε (25,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€)
• Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας,

                                    
           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  μη  αύξηση  τελών  και  δικαιωμάτων
Νεκροταφείου έτους 2015, και την ισχύ των ιδίων τελών, μέχρι την λήψη νεωτέρας
απόφασης ως ακολούθως :

• Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ 
τριάντα (30,00€)

• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά(7,00€)
• Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ είκοσι 

πέντε (25,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€)
• Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την απόφαση 219/2014 της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον καθορισμό τέλους κοιμητηρίων για το έτος 2015 ως εξής: 
• Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ 

τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά(7,00€)
• Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ είκοσι 

πέντε (25,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα 

(50,00€)
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Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 144/2014

Θέμα 27ο: Καθορισμός τέλους κοινόχρηστων χώρων έτους 2015 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο οποίος
εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την πε-
ρίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτρο-
πή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προ-
ϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζει
το δημοτικό συμβούλιο.

Στην  υπ’  αριθμ  220/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αναφέρονται  τα
κάτωθι:
«Η  υπ’  αριθ.  πρωτ.  5831/10.09.2014  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως
εξής :

Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. Ζ, (Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής)  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α/87/07.06.2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  παρ.  11  ΒΔ  24/9-20/10/58,  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, η άδεια για χρήση κοινόχρηστου
χώρου που θα χορηγηθεί για το 2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας χορήγησης δεν
μπορεί  να  υπερβαίνει  τη  λήξη  του  ημερολογιακού  έτους,  δηλαδή  όλες  οι
χορηγούμενες άδειες θα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Με την υπ' αριθμ. 181/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι
περιοχές  των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν καθώς και  τα
τέλη αυτών ως εξής :

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως
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Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη δυνατότητα καταβολής
του αναλογούντος τέλους με τους ακόλουθους τρόπους :

1. Η καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο,
πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού
του διπλοτύπου είσπραξης.

2. Ενώ,  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  50  του  Ν.  4257/14  (ΦΕΚ  93/14.04.2014

τεύχος Α’), προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους κοινοχρήστων
χώρων εντός του έτους, σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής  επιστολής,  εφόσον  καταβληθεί  από  τον  υπόχρεο,  προ  της
παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του ετήσιου τέλους. Σε κάθε περίπτωση
το οριζόμενο στην απόφαση ποσοστό, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το
τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής. Ομοίως πρέπει να καθοριστεί και ο
αριθμός  των  δόσεων  για  την  εξόφληση  του  υπολειπόμενου  ποσού.  Η
εξόφληση θα γίνει σε 2 ισόποσες δόσεις ως εξής:

1η δόση : μέχρι τις 31/5/2015

2η δόση : μέχρι τις 31/7/2015

Η  άδεια  χορηγείται  υπό  την  αίρεση  εξόφλησης  όλων  των  δόσεων  εντός  των
τασσόμενων  προθεσμιών,  αναγραφόμενης  επ'  αυτής  του  αριθμού  του  γραμματίου
είσπραξης  που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του
αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής
τους.  Η  εκπρόθεσμη  καταβολή  ή  μη  καταβολή  έστω  και  μίας  εκ  των  δόσεων
συνεπάγεται  αυτοδίκαια  και  χωρίς  να  απαιτείται  άλλη  διατύπωση  ανάκληση  της
άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν
ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις οποίες η
παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως το άρθρο
τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 και το άρθρο 6 του ν.
1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση
της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
επιβάλλεται  σε  βάρος  του  παραβάτη,  με  απόφαση  του  δημάρχου,  εκτός  από  το
αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης
χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει
σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί,
ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε
με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η
παραχώρηση για όμοια χρήση. Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήμο ή τις
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αστυνομικές  αρχές.  Σε  περίπτωση  που  γίνεται  αυθαίρετη  χρήση  του  χώρου  καθ’
υποτροπήν,  τα  ανωτέρω  πρόστιμα  επιβάλλονται  μέχρι  και  δύο  φορές  και  αν
διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει
στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν
τη  συνδρομή  της  οικείας  αστυνομικής  αρχής.  Τα  αντικείμενα  καταγράφονται  σε
ειδική  κατάσταση  που  υπογράφεται  από  τον  επικεφαλής  του  συνεργείου  και  δεν
επιστρέφονται  εάν  δεν  καταβληθεί,  ειδικό  πρόστιμο  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  και
αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο
δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της
αφαίρεσης,  τα είδη κατάσχονται  και  δύναται  να διατίθενται,  να εκποιούνται  ή  να
καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν. 463/2006
3. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις
οποίες οφειλές  από πρόστιμα της  ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί  από
1.1.2010 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλονται μειωμένα
κατά ποσοστό 50% ανεξαρτήτως άλλων τυχόν μειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά
δεν επιστρέφονται.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας :

α) Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για :

i. την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015, για την

ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων,  εμπορευμάτων,  πάγκων  οπωροπωλείων,

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη κλπ. 

ii.  Τον  καθορισμό  του  ύψους  αυτού  για  το  έτος  2015,  για  την  ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων κ.λπ. και την διατήρησή του εφεξής μέχρι λήψης
νεωτέρας απόφασης, ως ακολούθως:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς  ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

iii  Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων

1. Είτε μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του
αριθμού διπλοτύπου είσπραξης.

2. Είτε  την  καταβολή  σύμφωνα  με  την  παρ.1  του  άρθρου  50  του
Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί
από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και
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την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2015, καθώς και την
πλήρη  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  σχετικού  άρθρου  σε  ότι  αφορά  την
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή
την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή
των νόμιμων προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται

      
β) Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για τον καθορισμό των
όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως : 

1.  Η  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  να  γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να

υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.

2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του

κοινόχρηστου χώρου.

3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα

αποτυπώνεται  η  τοποθέτηση  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον

κοινόχρηστο χώρο,  μαζί  με  τα  λοιπά στοιχεία  της  άδειας,  ήτοι  αριθμό αυτής,

ονοματεπώνυμο  καταστηματάρχη,  χρονική  περίοδος  ισχύος  της  άδειας,

υποχρεούνται  να  αναρτηθούν  εντός  πλαισίου  σε  εμφανές  μέρος  εκτός  του

καταστήματος.

Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη
είναι και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες): 

1. Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από

το οποίο να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου 

2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3)  Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  του  καταστήματος,  στο  οποίο  θα

αποτυπώνεται  η  τοποθέτηση  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον

κοινόχρηστο χώρο.

1. Για νομικά πρόσωπα: 

1)  Καταστατικό εταιρείας 

2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, 

διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο), 

3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην  

προηγούμενη παράγραφο.
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Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :

4. Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων

οφειλών  προς  αυτόν,  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  εκκρεμοδικίας  και  του

διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

5. Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και

από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την  εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό
συντελεστή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015, και την διατήρησή
του εφεξής μέχρι λήψης νεωτέρας απόφασης, ως ακολούθως :

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

iii  Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων

3. Είτε μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του
αριθμού διπλοτύπου είσπραξης.

4. Είτε  την  καταβολή  σύμφωνα  με  την  παρ.1  του  άρθρου  50  του
Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί
από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και
την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2015, καθώς και την
πλήρη  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  σχετικού  άρθρου  σε  ότι  αφορά  την
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή
την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή
των νόμιμων προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται

•
•       
β) Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για τον καθορισμό των
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όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως : 

1.  Η  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  να  γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να

υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.

2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του

κοινόχρηστου χώρου.

3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα

αποτυπώνεται  η  τοποθέτηση  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον

κοινόχρηστο χώρο,  μαζί  με  τα  λοιπά στοιχεία  της  άδειας,  ήτοι  αριθμό αυτής,

ονοματεπώνυμο  καταστηματάρχη,  χρονική  περίοδος  ισχύος  της  άδειας,

υποχρεούνται  να  αναρτηθούν  εντός  πλαισίου  σε  εμφανές  μέρος  εκτός  του

καταστήματος.

Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη
είναι και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες): 

• Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από

το οποίο να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου 

2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3)  Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  του  καταστήματος,  στο  οποίο  θα

αποτυπώνεται η τοποθέτηση  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον

κοινόχρηστο χώρο.

• Για νομικά πρόσωπα: 

1)  Καταστατικό εταιρείας 

2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, 

διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο), 

3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην  

προηγούμενη παράγραφο.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :

• Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων

οφειλών  προς  αυτόν,  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  εκκρεμοδικίας  και  του

διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

• Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και

από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται» 
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ανωτέρω διατάξεις και την απόφαση 220/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον τον καθορισμό συντελεστή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το
έτος  2015,  και  την  διατήρησή  του  εφεξής  μέχρι  λήψης  νεωτέρας  απόφασης,  ως
ακολούθως :

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

iii  Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων

5. Είτε μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ' αυτής του
αριθμού διπλοτύπου είσπραξης.

6. Είτε  την  καταβολή  σύμφωνα  με  την  παρ.1  του  άρθρου  50  του
Ν.4257/2014,χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί
από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους και
την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2015, καθώς και την
πλήρη  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  σχετικού  άρθρου  σε  ότι  αφορά  την
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή
την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή
των νόμιμων προστίμων. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται

     
β) Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για τον καθορισμό των
όρων και προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως : 

1.  Η  ανάπτυξη  των  τραπεζοκαθισμάτων  να  γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να

υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.

2. Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του

κοινόχρηστου χώρου.

3. Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα

αποτυπώνεται  η  τοποθέτηση  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον
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κοινόχρηστο χώρο,  μαζί  με  τα  λοιπά στοιχεία  της  άδειας,  ήτοι  αριθμό αυτής,

ονοματεπώνυμο  καταστηματάρχη,  χρονική  περίοδος  ισχύος  της  άδειας,

υποχρεούνται  να  αναρτηθούν  εντός  πλαισίου  σε  εμφανές  μέρος  εκτός  του

καταστήματος.

Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη
είναι και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες): 

• Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από

το οποίο να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου 

2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3)  Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  του  καταστήματος,  στο  οποίο  θα

αποτυπώνεται η τοποθέτηση  των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον

κοινόχρηστο χώρο.

• Για νομικά πρόσωπα: 

1)  Καταστατικό εταιρείας 

2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, 

διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο), 

3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην  

προηγούμενη παράγραφο.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :

• Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων

οφειλών  προς  αυτόν,  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  εκκρεμοδικίας  και  του

διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η εξόφληση οποιασδήποτε  εκκαθαρισμένης  οφειλής  προς  το  Δήμο  Κέας  και  από

οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 145/2014

Θέμα 28ο:  Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος
2015 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο οποίος
εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την πε-
ρίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτρο-
πή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προ-
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ϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζει
το δημοτικό συμβούλιο.

Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την ανάγκη καθορισμού των  συντελεστών, τελών και δικαιωμάτων για το
έτος 2015 λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
2. Την 45/10 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης
του Δημ. Συμβουλίου για τον καθορισμό συντελεστών,  τελών,  φόρων και δικαιω-
μάτων.
3. Τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-58, του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του
Ν.2130/93
4. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.
5. Το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
6. Το άρθρο 1 της ΚΥΑ 7028/04 (ΦΕΚ Β’/9-2-04) «Καθορισμός του τύπου του
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» ως προς την διάκριση εσόδων και δα-
πανών.
7. Την απόφαση 181/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου
8. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ Ν.3852/10, σύμφωνα με τις οποίες  η Οι-
κονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για
τον καθορισμό του δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην
παρ.3 του άρθρου 3 του Β.Δ 24/2-10/10/10/589.
9.  την υπ’ αριθμ. 217/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ
τη  λήψη  απόφασης  για  τη  μη  αναπροσαρμογή  του  τέλους  δικαιωμάτων  χρήσης
Δημοτικού  Σφαγείου  έτους  2015,  και  την  ισχύ  των ιδίων τελών,  μέχρι  την  λήψη
νεωτέρας απόφασης ως ακολούθως:

          α/α                         Κατηγορίες Ζώων               €/κεφαλή

           1. Αμνοί, ερίφια, αιγοπρόβατα                   1,50

           2. Χοίροι γδαρτοί                   7,75

           3. Χοίροι μαδητοί                   9,30

           4. Χοιρίδια                   2,35

           5. Βοοειδή- Μόσχοι                 14,00

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την απόφαση 217/2014 της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2015,
όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 146/2014

Θέμα 29ο: Καθορισμός συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οι-
κονομικό έτος 2015 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο οποίος
εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την πε-
ρίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτρο-
πή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προ-
ϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφασίζει
το δημοτικό συμβούλιο.

Στην  υπ’  αριθμ.  221/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αναφέρονται  τα
εξής: 
«Η με αριθ. πρωτ. 5844/10.09.2014 εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη
της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ έχει ως εξής :

Κύριοι,
Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 72,  παρ.  1,  εδ.  ζ,  η  Οικονομική Επιτροπή
εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και
εισφορών.  
Για την επιβολή τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη :
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο
κείμενο  νόμου  των  ισχυουσών  διατάξεων  περί  των  προσόδων  των  Δήμων  και
Κοινοτήτων”  ορίζεται  ότι  σε  αυτούς  που  χρησιμοποιούν  δημοτικά  ή  κοινοτικά
κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή
δικαιώματα, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059/Β’ 29-07-14) και λόγω
της έγκαιρης και σύννομης κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2015 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
“Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).  Τα στοιχεία που
παρατίθενται  στηρίζονται  στην  υπ'  αριθμ.  181/2013  (ορθή  επανάληψη  της  υπ'
αριθμ.159/2013 απόφασης), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε την
επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κέας για το
2014, η οποία προέβλεπε τα κάτωθι :

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου
να παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού,
τον  αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
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Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.

Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός  τέλους  50€  ανεξαρτήτως  περιοχής  (Κορησσία,  Ιουλίδα,  Κάτω  Μεριά,
Οτζιάς κλπ) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά
το κόστος προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια,  κοινόχρηστοι  χώροι,  Φιλανθρωπικά ιδρύματα,  Εκκλησίες,
Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.       1,00 €
         51  - 100 κυβ.   1,10 €
        101 - 150 κυβ.   2,00 €
        151  - 200 κυβ.  3,00 €
        201 και άνω       8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €
         51  - 100 κυβ.    0,70€
        101 - 150 κυβ.    1,50 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση     
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
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κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
          51  - 100 κυβ.    1,10 €
         101 - 150 κυβ.    2,00 €
         151  - 200 κυβ.   3,00 €
         201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€
Γ.  Επαγγελματική  χρήση  για  την  κτηνοτροφία  από  παροχές  στην  περιοχή
Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.     2,00€
        201 κυβ. και άνω 5,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

1. Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
2. Οικισμός Κορησσίας: 
3. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

4. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2

5. Οικίες: 5 €/μ2

6. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
7. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

8. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

9. Οικίες: 7 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

1. Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
2. Οικισμός Κορησσίας: 10 €
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
1. Οικισμός Ιουλίδας: 0
2. Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη

κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες
δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης
να δοθεί έκπτωση 10 %.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών

τελών θα πρέπει τα τέλη να :

• καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να

μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας

παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη

59



15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 12ης Σεπτεμβρίου 2014

της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,

• μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή

των  ανταποδοτικών  υπηρεσιών,  άλλως  υποκρύπτεται  φορολογία,  κατά

παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

• καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας

και  όχι  άλλες  δαπάνες  του δήμου,  πέραν εκείνων  που αναλογούν στην

υπηρεσία.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας :

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 

• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2013.

• Για το έτος 2013, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 219.841,67 €  . 

Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.700,00€

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 180.947,06€

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 35.194,61€

• Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Ιουλίου  2013,  εισπράχθηκε  ποσό

συνολικού ύψους 77.655,67 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.400,00€

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 61.783,57€

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 13.472,10

3. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2014

4. Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Ιουλίου  2014,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού

ύψους 172.947,34  €

Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.340,10€ 

Κ.Α Προϋπολογισμού 034, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 42,40€

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 79.043,47€

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 16.020,82€

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 69.528,62€

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.971,93€
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5. Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2014 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό

συνολικού ύψους 142.186,00 €

6. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2014 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για

την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει   συνολικά στο ποσό

των 315.133,34 €  .

5. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των

δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

7. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2013

2. Για  το  έτος  2013,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  υπηρεσία  ύδρευσης  και

αποχέτευσης για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 200.534,72 €. 

3. Για την περίοδο  Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013,  οι  δαπάνες που αφορούσαν την

υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης  για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους

79.078,53 €

8. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους   2014

4. Για την περίοδο  Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014,  οι  δαπάνες που αφορούσαν την

υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους

86.762,79 €. 

5. Οι  αντίστοιχες  ανάγκες  για  την  περίοδο  Αύγουστος  -  Δεκέμβριος  2014

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 228.370,55 €.

6. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2014 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων

δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης θα

ανέλθει συνολικά στο ποσό των 315.133,34 € 

Συμπεράσματα:

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις

της  παραγράφου  Β3  του  άρθρου  3  της  υπ’ αριθμ.  29530/29/07/2014  ΚΥΑ του  Υπ.

Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2059/Β/29-07-2014) με θέμα την “Παροχή οδηγιών

για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  δήμων  -  Οικονομικού  Έτους  2015”,  τα

εισπραττόμενα  έσοδα  του  έτους  2014  οποία  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος

315.133,34  €  εκτιμάται  ότι  θα  καλύψουν  τη  δαπάνη  της  ανταποδοτικής  υπηρεσίας
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ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2014 οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος

των 315.133,34 €. Συνεπώς δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών

ύδρευσης και αποχέτευσης.

1. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2015

2. Προβλέψεις  εσόδων  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  τελών  ύδρευσης  και

αποχέτευσης οικονομικού έτους 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

032 Υπηρεσία Υδρεύσεως  115.340,00 

034 Υπηρεσία Αποχέτευσης    19.952,00 

2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 158.258,00

2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης   24.176,00

3212 Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Υδρεύσεως  34.760,00

3214 Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Αποχέτευσης    4.340,00

ΣΥΝΟΛΟ 356.826,00 

Σημείωση :

Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης για το

έτος 2015, προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων του 2014, και από τη

βεβαίωση τελών ύδρευσης - αποχέτευσης για το 2015. Επιπλέον έχει προβλεφθεί το

σχετικό αναμενόμενο εισπραττόμενο ποσό στους ΚΑΕ 032,034, εξαιτίας του ότι η

υπηρεσία  ύδρευσης-αποχέτευσης,  ομαλοποίησε  την  λειτουργία  της,  και  πλέον

πραγματοποιείται  έγκαιρη βεβαίωση χρηματικών καταλόγων.  Επίσης στους  ΚΑΕ

2112,2114, προβλέπεται το υψηλό ποσοστό εισπραξιμότητας λόγω της εξαμηνιαίας

βεβαίωσης  χρηματικών  καταλόγων  των   προηγούμενων  ετών  που  υπήρχαν  σε

εκκρεμότητα. 

3. Προβλέψεις   δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2015

Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  τα  ανωτέρω  στοιχεία,

κατάρτισαν  πίνακα  με  τις  προβλεπόμενες  δαπάνες  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  και

αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

         60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   24.418,00

         62 Παροχές τρίτων 167.908,00
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         64 Λοιπά γενικά έξοδα    2.500,00

         66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  64.000,00

         71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων

 98.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 356.826,00

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης και

αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  356.826,00 €

Πίνακας Ανακεφαλαίωσης:

Προβλεπόμενα έσοδα από την επιβολή του ενιαίου

ανταποδοτικού τέλους χρήσης 2015
356.826,00 €

Προβλεπόμενες δαπάνες υπηρεσίας    ύδρευσης και

αποχέτευσης   χρήσης 2015
356.826,00 €

Διαφορά: 0,00€

Συμπεράσματα:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία και βασιζόμενοι στα οριζόμενα στις
ισχύουσες  διατάξεις  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  και  την  εφαρμογή  της
ανταποδοτικότητας για τον Δήμο  Κέας προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών,
ανά κατηγορία υπόχρεων, ως ακολούθως :

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου
να παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού,
τον  αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
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Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός  τέλους  50€  ανεξαρτήτως  περιοχής  (Κορησσία,  Ιουλίδα,  Κάτω  Μεριά,
Οτζιάς κλπ) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή ( αφορά
το κόστος προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια,  κοινόχρηστοι  χώροι,  Φιλανθρωπικά ιδρύματα,  Εκκλησίες,
Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        1,00 €
         51  - 100 κυβ.    1,10 €
        101 - 150 κυβ.    2,00 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €
         51  - 100 κυβ.    0,70€
        101 - 150 κυβ.    1,50 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση     
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
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κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
          51  - 100 κυβ.    1,10 €
         101 - 150 κυβ.    2,00 €
         151  - 200 κυβ.   3,00 €
         201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€
Γ.  Επαγγελματική  χρήση  για  την  κτηνοτροφία  από  παροχές  στην  περιοχή
Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.  2,00€
        201 κυβ. και άνω 5,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

1. Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
2. Οικισμός Κορησσίας: 
3. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

4. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2

5. Οικίες: 5 €/μ2

6. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
7. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

8. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

9. Οικίες: 7 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

1. Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
2. Οικισμός Κορησσίας: 10 €
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
1. Οικισμός Ιουλίδας: 0
2. Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη

κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες
δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης
να δοθεί έκπτωση 10 %.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας,

                  
              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για την διατήρηση

των συντελεστών ανά κατηγορία υπόχρεων, μέχρι την λήψη νεωτέρας απόφασης,
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ως ακολούθως :

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου
να παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού,
τον  αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός  τέλους  50€  ανεξαρτήτως  περιοχής  (Κορησσία,  Ιουλίδα,  Κάτω  Μεριά,
Οτζιάς κλπ) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή ( αφορά
το κόστος προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια,  κοινόχρηστοι  χώροι,  Φιλανθρωπικά ιδρύματα,  Εκκλησίες,
Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        1,00 €
         51  - 100 κυβ.    1,10 €
        101 - 150 κυβ.    2,00 €
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        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €
         51  - 100 κυβ.    0,70€
        101 - 150 κυβ.    1,50 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση     
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
          51  - 100 κυβ.    1,10 €
         101 - 150 κυβ.    2,00 €
         151  - 200 κυβ.   3,00 €
         201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€
Γ.  Επαγγελματική  χρήση  για  την  κτηνοτροφία  από  παροχές  στην  περιοχή
Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.     2,00€
        201 κυβ. και άνω 5,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

10. Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
11. Οικισμός Κορησσίας: 
12. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

13. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2

14. Οικίες: 5 €/μ2

15. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
16. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

17. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

18. Οικίες: 7 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

1. Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
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2. Οικισμός Κορησσίας: 10 €
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
1. Οικισμός Ιουλίδας: 0
2. Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη

κλίμακα.

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες
δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης
να δοθεί έκπτωση 10 %.». 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την απόφαση 221/2014 της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το
έτος 2015 ως εξής: 

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου
να παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού,
τον  αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για
κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
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Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός  τέλους  50€  ανεξαρτήτως  περιοχής  (Κορησσία,  Ιουλίδα,  Κάτω  Μεριά,
Οτζιάς κλπ) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή ( αφορά
το κόστος προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια,  κοινόχρηστοι  χώροι,  Φιλανθρωπικά ιδρύματα,  Εκκλησίες,
Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        1,00 €
         51  - 100 κυβ.    1,10 €
        101 - 150 κυβ.    2,00 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €
         51  - 100 κυβ.    0,70€
        101 - 150 κυβ.    1,50 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση     
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
          51  - 100 κυβ.    1,10 €
         101 - 150 κυβ.    2,00 €
         151  - 200 κυβ.   3,00 €
         201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση: 
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     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€
Γ.  Επαγγελματική  χρήση  για  την  κτηνοτροφία  από  παροχές  στην  περιοχή
Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.     2,00€
        201 κυβ. και άνω 5,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

19. Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
20. Οικισμός Κορησσίας: 
21. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

22. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2

23. Οικίες: 5 €/μ2

24. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
25. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

26. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

27. Οικίες: 7 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

4. Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
5. Οικισμός Κορησσίας: 10 €
6. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
4. Οικισμός Ιουλίδας: 0
5. Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
6. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη

κλίμακα.

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες
δόσεις. Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης
να δοθεί έκπτωση 10 %

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 147/2014

Θέμα 30ο: Καθορισμός μισθώματος διαφημιστικών πινακίδων για το έτος 2015 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο οποίος
εισηγούμενος  το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  σύμφωνα με την
περίπτωση  δ  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  η  Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού,  εκτός  από εκείνες  που,  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις,
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.) Την ανάγκη καθορισμού των  συντελεστών, τελών και δικαιωμάτων για το
έτος 2015 λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

2.) Την 45/10 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφα-
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σης του Δημ. Συμβουλίου για τον καθορισμό συντελεστών, τελών, φόρων
και δικαιωμάτων.

3.) Τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-58, του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και
του Ν.2130/93

4.) Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.
5.) Το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.
6.) Το άρθρο 1 της ΚΥΑ 7028/04 (ΦΕΚ Β’/9-2-04) «Καθορισμός του τύπου

του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» ως προς την διάκριση
εσόδων και δαπανών.

7.) Την απόφαση 181/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου
8.) το άρθρο 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 9
του Ν 2880/200, στο οποίο ορίζεται ότι ο συντελεστής τέλους διαφήμισης
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

9.) την υπ’ αριθμ. 216/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ
τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό μισθώματος διαφημιστικών πινακίδων για το
έτος  2015  και  την  διατήρησή  του  εφεξής  μέχρι  λήψης  νεωτέρας  απόφασης,  ως
ακολούθως :

1. Κορησσία Β. (Στάση Διασταύρωσης μεγάλη) 56€ η ετήσια ανανέωση. 
2.Κορησσία Γ. (Στάση Διασταύρωσης μικρή) 40€ η ετήσια ανανέωση. 
3.Κορησσία Δ. (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 40€ η ετήσια ανανέωση.
4.Γιαλισκάρι Α. (Στάση παραλίας) 56€ η ετήσια ανανέωση.
5.Γιαλισκάρι Β (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 40€ η ετήσια ανανέωση
6.Βουρκάρι (Χάρτης επί του λιμανιού) 40€ η ετήσια ανανέωση.
7.Οτζιάς 40€ η ετήσια ανανέωση.
8.Οτζιάς (Διασέλι)  40€ η ετήσια ανανέωση
9. Ιουλίδα Α (Ροκομένο)  48€ η ετήσια ανανέωση.
10. Ιουλίδα Β (Πιάτσα)  (Χάρτης επιτοίχιος) 40€ η ετήσια ανανέωση.
11. Ιουλίδα Γ (Διασταύρωση Αγ. Λουκά)  56€ η ετήσια ανανέωση.
12. Ποίσσες 40€ η ετήσια ανανέωση.

Πίνακας εκπτώσεων επί των τιμών μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών
1.Η δεύτερη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 10% έκπτωση επί του αρχικού
2.Η τρίτη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 20% έκπτωση επί του αρχικού
3.Η τέταρτη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση επί του αρχικού
4.Για κάθε επιπλέον πινακίδα πέραν των τεσσάρων, ανεξαρτήτου περιοχής 30%

έκπτωση
5.Για το 2ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί

του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.
6.Για το 3ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί

του διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την απόφαση 216/2014 της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

71



15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 12ης Σεπτεμβρίου 2014

Εγκρίνει  τον  καθορισμό  μισθώματος  διαφημιστικών  πινακίδων  για  το  έτος  2015,
όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 148/2014

Θέμα 31ο: Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Μ. Πετροπούλου & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριος Καβα-
λιέρο, ο οποίος εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με
την αριθ. 4002/4-6-2014 αίτηση της εταιρείας «Μ. Πετροπούλου και Σια ΕΕ», μαζί
με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με
στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος για τον εσωτερικό και για τον εξωτερικό
χώρο στο  κατάστημα  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»  με  αριθ.  άδειας  4001/6-8-
2014 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, ιδιοκτησίας της εταιρείας,
καθώς και παράταση ωραρίου.

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

Για την χρήση μουσικής στον υπαίθριο χώρο, έχει υποβληθεί τεχνική έκθεση αρμοδί-
ου μηχανικού που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση, φορά και
ισχύ των ηχείων. Επίσης ισχύει ο περιορισμός ότι η απόστασή του καταστήματος από
την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο,
νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προ-
στασία κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, πρέπει
να είναι τουλάχιστον 300 μέτρα. 

Περαιτέρω, θέτω υπόψη σας την από 7/4/2014  επιστολή του κ. Μιχάλη Δημητρο-
κάλη,  ο  οποίος  είναι  ιδιοκτήτης  παρακείμενης  κατοικίας.  Καθώς  και  τα
υπ’αριθμ.1020/4462/4-β/23-8-2014,  1020/4462/5-β  του  Αστυνομικού   Τμήματος
Κέας για παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία μουσικής στο εν λόγω κατάστημα.

Κατόπιν αυτών καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε για την χορήγηση 
της άδειας μουσικής του καταστήματος του αιτούντος, καθώς και την παράταση ωρα-
ρίου. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  καλείται  να  αποφασίσει  σχετικά,  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 
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4002/4-6-2014 αίτηση της εταιρείας  «Μ.Πετρο-

πούλου και Σια ΕΕ», με την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια λει-
τουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου για το κατάστημα
ιδιοκτησίας της 

7. Την με  αρ. πρωτ.: 76803/1044/1-8-2014 εισήγηση του Γραφείου Δη-
μόσιας  Υγιεινής  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Περιφερειακής  Ενότητας
Κέας-Κύθνου,  με την οποία εισηγείται θετικά για τη χρήση μουσι-
κής μέσα στο κατάστημα με τους περιορισμούς που αναφέρονται σε
αυτή, ενώ εισηγείται αρνητικά για τη χρήση μουσικής στον εξωτε-
ρικό χώρο, 

8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο των 75,00 ευρώ για ένα έτος
9. Την υπ’ αριθμ. 5180/6-8-2014 δημοτική ενημερότητα οφειλών από την

ταμειακή υπηρεσία του δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
ισχύος, στο κατάστημα  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»  ιδιοκτησίας  της εταιρείας
«Μ. Πετροπούλου και Σια ΕΕ»,  με αριθ. άδειας 4001/6-8-2014 (Δήμου Κέας), που
βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, ιδιοκτησίας της εταιρείας.

73



15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 12ης Σεπτεμβρίου 2014

 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  στον
εσωτερικό  χώρο,  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  ένα έτος. Για την ανανέωσή της θα πρέπει να
κατατεθεί σχετική αίτηση ένα μήνα πριν τη λήξη της.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 149/2014

Θέμα 32ο: Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Ιωάννη Μαρούλη 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριος Καβα-
λιέρο, ο οποίος εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με
την αριθ. 4882/16-7-2014 αίτηση του Ιωάννη Μαρούλη του Πέτρου, μαζί με τα σχε-
τικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφω-
νικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» με αριθ. άδειας 1020/212/5-γ/11-12-1992 (ΑΤ Κέας), που βρίσκε-
ται στο Βουρκάρι Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου, καθώς και παράταση ωραρίου.

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

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  καλείται  να  αποφασίσει  σχετικά,  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 
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4882/16-7-2014 αίτηση του Ιωάννη Μαρούλη, με

την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων
και παράταση ωραρίου για το κατάστημα ιδιοκτησίας του 

7. Την με  αρ. πρωτ.: 78418/1064/28-7-2014 σύμφωνη γνώμη του Γρα-
φείου  Δημόσιας  Υγιεινής  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Περιφερειακής
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Ενότητας Κέας-Κύθνου, περί χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών ορ-
γάνων σε κλειστό χώρο

8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο των 75,00 ευρώ για ένα έτος
9. Την υπ’αριθμ. 5083/31-7-2014 δημοτική ενημερότητα οφειλών από την

ταμειακή υπηρεσία του δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
ισχύος,  στο  κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»
ιδιοκτησίας  του  ΜΑΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ με  αριθ.  άδειας  1020/212/5-γ/11-12-1992
(ΑΤ Κέας), που βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.
 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  στον
εσωτερικό, 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  ένα έτος. Για την ανανέωσή της θα πρέπει να
κατατεθεί σχετική αίτηση ένα μήνα πριν τη λήξη της.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 150/2014
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Θέμα 33ο: Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Σωτήριου Θεοχαρόπουλου 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριος Καβα-
λιέρο, ο οποίος εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με
την αριθ. 4588/2-7-2014 αίτηση του Σωτήριου Θεοχαρόπουλου του Κων/νου, μαζί
με τα σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με
στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑ-
ΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»
με αριθ. άδειας 4352/6-8-2014 (Δήμου Κέας), που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας,
ιδιοκτησίας του ιδίου, καθώς και παράταση ωραρίου.

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

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  καλείται  να  αποφασίσει  σχετικά,  λαμβάνοντας
υπόψη:
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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 
6. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  4588/2-7-2014  αίτηση  του  Σωτηρίου  Θεοχα-

ρόπουλου, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μου-
σικών οργάνων και παράταση ωραρίου για το κατάστημά ιδιοκτησίας
του 

7. Την με αρ. πρωτ.: 3130/17-7-2014 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πε-
ριβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΝΑ, περί χο-
ρήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κλειστό χώρο

8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο των 75,00 ευρώ για ένα έτος
9. Την υπ’ αριθμ. 5169/6-8-2014 δημοτική ενημερότητα οφειλών από την

ταμειακή υπηρεσία του δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
ισχύος, στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  ιδιοκτησίας  του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,   με  αριθ.  άδειας  4352/6-8-2014  (Δήμου  Κέας),  που
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου.
 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  στον
εσωτερικό  χώρο,  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  ένα έτος. Για την ανανέωσή της θα πρέπει να
κατατεθεί σχετική αίτηση ένα μήνα πριν τη λήξη της.

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
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Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην
υπηρεσία  μας,  πριν τη λήξη ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα  έγγραφη
άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης  μουσικής.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η  παρούσα  θα
ανακαλείται»

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 151/2014

Θέμα 34ο: Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Ιωάννη Παούρη 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριος Καβα-
λιέρο, ο οποίος εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με
την αριθ.  5339/19-8-2014 αίτηση του  Ιωάννη Παούρη του Νικολάου,  μαζί με τα
σχετικά δικαιολογητικά, ζητείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερε-
οφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος και χρήση δύο εγχόρδων μουσικών οργάνων
στο  κατάστημα  «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ»  με  αριθ.  άδειας  6/986/17-9-1998  (Δήμου
Κέας), που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας, ιδιοκτησίας του ιδίου, καθώς και παράταση
ωραρίου.

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

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  καλείται  να  αποφασίσει  σχετικά,  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 
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5339/19-8-2014 αίτηση του Ιωάννη Παούρη, με

την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων
και παράταση ωραρίου για το κατάστημα ιδιοκτησίας του 

7. Την με  αρ. πρωτ.: 88129/1189/20-8-2014 σύμφωνη γνώμη του Γρα-
φείου  Δημόσιας  Υγιεινής  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Περιφερειακής
Ενότητας Κέας-Κύθνου, περί χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών ορ-
γάνων σε κλειστό χώρο και τη χρήση δύο εγχόρδων χωρίς ενισχυτή
και μεγάφωνα

8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο των 300,00 ευρώ για αόριστο
χρονικό διάστημα

9. Την υπ’αριθμ. 5373/21-8-2014 δημοτική ενημερότητα οφειλών από την
ταμειακή υπηρεσία του δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
ισχύος και τη χρήση δύο εγχόρδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα,
στο κατάστημα  «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ»  ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΟΥΡΗ,  με αριθ.
άδειας  6/986/17-9-1998  (Δήμου  Κέας),  που  βρίσκεται  στην  Ιουλίδα  Κέας,
ιδιοκτησίας του ιδίου.
 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  τα  έγχορδα  θα
λειτουργούν χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή, θα λειτουργεί στον εσωτερικό χώρο, με
κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της
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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 ίσο με αυτό της
νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 152/2014

Θέμα  35ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ιδιοκτησίας
Ελένης Παύλου στο Βουρκάρι Κέας 

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Δημήτριος
Καβαλιέρο, ο οποίος εισηγούμενος το 35ο 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
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“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  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. 5573/28-8-2014 αίτηση της Παύλου
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Ελένης του Δώρου, 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.  5573/28-8-2014  αίτηση  της  Παύλου  Ελένης  του

Δώρου, 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.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ του Δώρου προέγκριση ίδρυσης καταστή-
ματος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στο Βουρκάρι Κέας.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 153/2014

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο:  Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  στο  πλαίσιο  του  6ου

Πανελλήνιου Συνεδρίου Μικρών Νησιών 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Πατητή, ο οποίος
εισηγούμενος  το  1ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  φέτος,  και
συγκεκριμένα από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2014, θα διοργανωθεί στο νησί μας το
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, του οποίου μέλος είναι ο Δήμος μας. Στο
Συνέδριο  θα  συμμετάσχουν,  σύμφωνα  με  τη  μέχρι  τούδε  ενημέρωση,  σχεδόν  20
Δημάρχων, ευρωβουλευτών και άλλων σχετικών φορέων της δημόσιας διοίκησης. 
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Για το λόγο αυτό, και σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, εισηγούμαστε στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  την  έγκριση  δαπάνης  και  τη  δέσμευση  πίστωσης  ύψους
1.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου. Ο Δήμος μας με το ανωτέρω
ποσό θα καλύψει δαπάνες εστίασης των επίσημων προσκεκλημένων – ομιλητών και
αναγκών διοργάνωσης του συνεδρίου, ενώ η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει από τον
Κ.Α.  006442  «Διοργάνωση  συνεδρίων,  συναντήσεων,  διαλέξεων»  του
προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Κέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τη
διάταξη του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει δαπάνη και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Μικρών  Νησιών,  ύψους  1.000,00€  που  θα  βαρύνει  από  τον  Κ.Α.  006442
«Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων» του προϋπολογισμού έτους 2014
του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 154/2014

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέας στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο
επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις
των Α.Ν. 445 και 446/1937

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Ιωάννη Ευαγγέλου,  ο
οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
τις  διατάξεις  της  παρ.11  του  άρθρου  11  του  Ν.  2307/95  «στο  πρωτοβάθμιο  και
δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων, που συγκροτείται
με απόφαση Νομάρχη (Α.Ν 445/37, 446/37 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.
2026/92 (ΦΕΚ 43 Α) και  της  υπ’ αριθ.  7004/15/7/λβ  από 21-9-92 απόφασης των
Υπουργών  Προεδρίας  και  Κυβέρνησης  Οικονομικών  και  Δημόσιας  Τάξης),
συμμετέχει  εκπρόσωπος  του  οικείου  ΟΤΑ  ως  πρόεδρος.  Χρέη  γραμματέα  των
ανωτέρω  συμβουλίων  εκτελεί  υπάλληλος  του  ΟΤΑ.  Με  το  Νόμο  3852/2010  η
απόφαση  συγκρότησης  των  εν  λόγω  συμβουλίων  λαμβάνεται  από  τον  Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας.

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

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

Προτείνουμε ως εκπρόσωπους του Δήμου  στα  συμβούλια  τους εξής: 1. Για
το   πρωτοβάθμιο συμβούλιο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στέφανο
Βρεττό με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία Μορφωνιού  και 2.
Για το  δευτεροβάθμιο συμβούλιο τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία Μορφωνιού
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με αναπληρωτή τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Βρεττό.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπους του Δήμου  στα  συμβούλια  τους εξής: 
1.  Για  το   πρωτοβάθμιο  συμβούλιο  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.
Στέφανο Βρεττό με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία Μορφωνιού
και 
2.  Για  το   δευτεροβάθμιο  συμβούλιο  τη  δημοτική  σύμβουλο  κα  Ελευθερία
Μορφωνιού   με  αναπληρωτή  τον  Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Στέφανο
Βρεττό.
3.  Χρέη  γραμματέα  προτείνεται  να  εκτελέσει  η  δημοτική  υπάλληλος  Μωραΐτη
Μαριάννα, με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 155/2014
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Ο Πρόεδρος

    (σφραγίδα-υπογραφή)    

                                  
         Στέφανος Βρεττός

Τα Μέλη

 1. Γεώργιος Πατητής 

 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
   

                                                                        
3. Δημήτριος Καβαλιέρος    
 

                                                                        
4. Μαρία Ξέστερνου     
          

                                                                        
5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη  

6. Ελευθερία Μορφωνιού     
      
      
7. Αντώνιος Παούρης     
  
                 
8. Νικόλαος. Πολίτης   

                 
9. Νικόλαος Ζουλός  

                                                                        
10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου   
  
    
11. Δημήτριος Μουζάκης    

               
12. Βασιλική Δεμένεγα   
    
                
13. Βασίλειος Δεμένεγας 
   
               
14. Σώζα Μουζάκη        
    
              
15. Ελευθέριος Τζουβάρας

16. Νικόλαος Παούρης
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