
14η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2014

                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
          ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 12.09.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5734/08.09.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 2ο :  Εισήγηση περί καθορισμού μισθώματος διαφημιστικών πινακίδων για το έτος 2015

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 3ο :  Εισήγηση περί καθορισμού δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος
2015

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 4ο :  Εισήγηση περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος
2015

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το
έτος 2015

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 7ο :  Εισήγηση περί καθορισμού των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το
έτος 2015

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ  8ο  :    Έγκριση  της   μελέτης,  σύνταξη  της  διακήρυξης  και  κατάρτιση  των  όρων
δημοπράτησης για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας  και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής
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ΘΕΜΑ 9ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης λογισμικών προστασίας (antivirus) για τον server
και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του τέλους έκδοσης
τριών  καρτών ψηφιακού ταχογράφου για τους οδηγούς των οχημάτων του Δήμου. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
              ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 14ης/12-09-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα στο Δημαρχείο στην Ιουλίδα, ημέρα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13:30 μ.μ
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την
5734/08-09-2014 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
7 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Πατητής Γεώργιος                       ΟΥΔΕΙΣ

2. Καβαλιέρος Δημήτριος
            3. Ξυδοπούλου - Κορασίδη Μαρία
            4. Μορφωνιού Ελευθερία
            5. Παούρης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)

6. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
7. Τζουβάρας  Ελευθέριος

        

   
        

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Μαρία Φιλιππούση
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ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε

τα εξής  : 

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην

πρώτη συνεδρίαση μετά  την εκλογή τους  εκλέγουν  μεταξύ τους, με  φανερή ψηφοφορία,  τον

αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει

και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν

υποψηφιότητα.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής προτείνεται η κα Βελισσαροπούλου

Ειρήνη.

Έπειτα  από  την  διαδικασία  της  ψηφοφορίας  για  την  εκλογή  ο  Πρόεδρος  ανέγνωσε  τα

αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής : 

 Βελισσαροπούλου Ειρήνη (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε 7 ψήφους 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε  η κα Βελισσαροπούλου

Ειρήνη.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου

στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
 τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας

 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής την  η κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη,  η οποία

συγκέντρωσε 7 ψήφους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 215/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :  Εισήγηση περί καθορισμού μισθώματος διαφημιστικών πινακίδων για το έτος
2015.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ.  5832/10.09.2014 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.

Ο συντελεστής του τέλους διαφήμισης ορίζεται στο 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 2880/2001, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο  Δήμος  Κέας  εκμισθώνει  διαφημιστικές  προθήκες  που  έχει  στη  διάθεσή  του  σε  διάφορες
τοποθεσίες του νησιού, ενώ με την υπ'αριθμ.181/2013 (ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ.159/2013)
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  επικαιροποιήθηκαν  οι  τιμές  μίσθωσης  και  χρήσης  των
διαφημιστικών προθηκών.

Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

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.
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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  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.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 216/2014
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ΘΕΜΑ 3ο :  Εισήγηση περί καθορισμού δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το
έτος 2015.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ.  5833/10.09.2014  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.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ Ν.3852/10 η Οικονομική 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 24/2-10/10/10/58

Με την 181/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για
το έτος 2014, είχε διαμορφωθεί ως εξής :

          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 Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για το έτος 2015, προτείνει την μη
αναπροσαρμογή του τέλους δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου.

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  του  τέλους  δικαιωμάτων  χρήσης
Δημοτικού  Σφαγείου  έτους  2015,  και  την  ισχύ  των  ιδίων  τελών,  μέχρι  την  λήψη  νεωτέρας
απόφασης ως ακολούθως :
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          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

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 217/2014
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ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το
έτος 2015.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ.  5843/10.09.2014  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, 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), 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”.
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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 :

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

μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2015
 την εκτέλεση του Π/Υ 2013 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. Τα στοιχεία Ιανουαρίου -

Ιουλίου 2013)
 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.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας, 

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2013

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

◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 0311, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 153.488,09€
◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 0313, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 151,60 €
◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 2111.0001, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 30.331,02 €
◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 2119.0014, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 9.377,36 €
◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 0451 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.483,93 €
◦ 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.
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 Για  την  περίοδο Ιανουαρίου  -  Ιουλίου  2013,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους
39.301,46€

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

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

◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 2111.0001, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10.153,71 €

◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 2119.0014, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 9.377,36 €

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

◦ 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€

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

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

◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 2111.0001, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 37.683,67 €

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

◦ Κ.Α Προϋπολογισμού 2119.0020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.810,84€

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

◦ 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 €.

 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€

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των δαπανών
ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :
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 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2013
◦ Για το έτος 2013, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για

το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 272.042,47€. 
◦ Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή

υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 112.835,51€. 

 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2014
◦ Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή

υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 141.831,19€. 
◦ 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 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: 
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     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

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

 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
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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

   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, 
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                                               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

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 218/2014
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ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για
το έτος 2015.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  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 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
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          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 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€).

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 μονόρωφο οικογενειακό τάφο, ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονόρωφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 219/2014
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ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  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

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 :

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

 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
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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 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 :



14η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2014

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

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

 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
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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 

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 :
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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

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

 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 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
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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 : 220/2014
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ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση περί καθορισμού των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
για το έτος 2015

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ.  5844/10.09.2014  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, 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.
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 κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
          51  - 100 κυβ.    1,10 €
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         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  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.
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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

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2014

 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€

 Για την περίοδο  Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2014 αναμένεται  να εισπραχθεί  ποσό συνολικού

ύψους 142.186,00 €
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 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 €  .

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

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

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2013

 Για το έτος  2013, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το

Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 200.534,72 €. 

 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 €

 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους   2014

 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 €. 

 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αύγουστος - Δεκέμβριος 2014 αναμένεται να ανέλθουν

στο ύψος των 228.370,55 €.

 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 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.
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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

         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
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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 €.
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.
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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 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 €
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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, 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.
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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 €
        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 €
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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.

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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 221/2014
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ΘΕΜΑ 8ο  :    Έγκριση της   μελέτης,  σύνταξη της  διακήρυξης  και  κατάρτιση των  όρων
δημοπράτησης για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας και διάθεση πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι
τους,  τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν
απευθείας  ή  με  συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό)  παροχή  υπηρεσιών,  που  δεν
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83
του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με
τις  εκάστοτε  εκδιδόμενες  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Για  την
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων,
νομικών  τους  προσώπων  δημοσίου  δικαίου  και  ιδρυμάτων,  χωρίς  προηγούμενη  απόφαση  του
συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον
Πρόεδρο  Κοινότητας  ή  τον  πρόεδρο  του  συνδέσμου,  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  προσώπου
δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος.  Για  τη  συνοπτική διαδικασία  (πρόχειρο διαγωνισμό)  απαιτείται
απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου
συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  δημοσίου  δικαίου  και  ιδρυμάτων,  που  εγκρίνει  και  τα
συντασσόμενα τεύχη».

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: «1.Επιτρέπεται η
με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
έργων  για  ετήσια  δαπάνη  μέχρι  ποσού  ενός  εκατομμυρίου  πεντακοσίων  χιλιάδων  (1.500.000)
δραχμών. 

Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ.  απαιτείται διαγωνισμός με
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Άνω του ποσού των
τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια προϊόντων,
παροχή  υπηρεσιών  ή  εκτέλεση  έργων  κατόπιν  διενέργειας  τακτικού  διαγωνισμού  (ανοικτού  ή
κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται. 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής
προμήθειας,  κατά  την  οποία  η  αξία  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  υπερβαίνει  την  αξία  των
προϊόντων» 

Τα  πιο  πάνω χρηματικά  όρια  όπως  αυξήθηκαν  με  την  20244710/602/0026/1998  (ΦΕΚ431 Β’)
απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  με  την  υπ'  αριθ.  απόφαση  Υπουργού  Οικονομικών
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ.  Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010
(ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών ως εξής : 

α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης
μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
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Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας
πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την ανάθεση της εργασίας  μετά
από πρόχειρο διαγωνισμό. 

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
2. την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
4. το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
5. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού

Οικονομικών
6. την με αριθμ.πρωτ. 5540/27-08-2014  μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας
7. την εξειδικευμένη πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους

2014 συνολικού  ποσού 10.000,00€ αναλυτικά στον ΚΑ 10.6274.0005 ποσό 2.900,00€ και
στον  ΚΑ  15.6274.0004  ποσό  7.100,00€   το  υπόλοιπο  δε  ποσό  των  34.892,00€  θα
μεταφερθεί στο   οικ.έτος 2015  στους αντίστοιχους ΚΑ ποσού 9.280,00€ και 25.612,00€
αντίστοιχα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τα τεύχη της με αριθμ.πρωτ. 5540/27-08-2014  μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας
για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας 

2. Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού  10.000,00€ αναλυτικά σε βάρος του ΚΑ 10.6274.0005 με
ποσό 2.900,00€ και του ΚΑ 15.6274.0004 με ποσό 7.100,00€ του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2014 το υπόλοιπο δε ποσό των 34.892,00€ θα μεταφερθεί στο  οικ.έτος 2015  στους αντίστοιχους
ΚΑ ποσού 9.280,00€ και 25.612,00€ αντίστοιχα για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας

3.  Καθορίζει  τους  όρους  διακήρυξης  του πρόχειρου  διαγωνισμού για  την  εργασία  καθαρισμού
δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας, ως αναλυτικά αναφέρονται στην  αριθμ.πρωτ.  5540/27-08-2014
μελέτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 222/2014
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ΘΕΜΑ 9ο  :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση

πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  ανανέωσης  λογισμικών  προστασίας  (antivirus)  για  τον

server και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (  ANTIVIRUS) 

ΓΙΑ ΤΟΝ   SERVER   ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  40  0,00  € 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.7134  ) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389 / 93 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  

      Για  την  προστασία  του  server  και  των ηλεκτρονικών υπολογιστών του  Δήμου από ιούς  που

εμφανίζονται καθημερινά στο διαδίκτυο καθώς και για την τεχνική υποστήριξη του λογισμικού για

διάστημα  ενός  (1)  έτους,   κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή

υπηρεσίας ανανέωσης του τοίχους προστασίας

Κατά συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  ανανέωσης  λογισμικών  προστασίας
(antivirus) για τον server και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  400,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α. 10.7134 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 15 τεμ.  TREND MICRO ANTIVIRUS LICENCES
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 5 τεμ. TREND MICRO DLP LICENCES

ΣΥΝΟΛΟ            40  0  ,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

   1. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή- Αρμοδιότητες”

      2.Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

      3.Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

      4.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

      5.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

      6.Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

      8.Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους  2014,  ύψους 15.000,00€ και  συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 10.7134 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και για ένα
(1) χρόνο, ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του
Δήμου. Η ενημέρωση των  antivirus θα γίνεται συνεχώς μέσω διαδικτύου.
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Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει αμέσως μετά την ανάθεση στον ανάδοχο.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και
του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον 
    ΚΑ  10.7134
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης λογισμικών προστασίας (antivirus)  για τον  server
και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00€, σε βάρος του Κ.Α. 10.7134 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 223/2014
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδα.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ και πενήντα
τριών  λεπτών  (128,53€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή
δημοσίευσης σε εφημερίδα, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 128,53€ για τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. 284/2014
απόφασης δημάρχου με θέμα ορισμός αντιδημάρχων, αριθμός φύλλου 3959/03-09-2014, σε
βάρος του ΚΑ 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον
    Κ.Α. 00.6463
3. Το φύλλο δημοσίευσης της εφημερίδας
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ και πενήντα
τριών  λεπτών  (128,53€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή
δημοσίευση σε εφημερίδα, ως εξής :

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 128,53€ για τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. 284/2014
απόφασης δημάρχου με θέμα ορισμός αντιδημάρχων, αριθμός φύλλου 3959/03-09-2014, σε
βάρος του ΚΑ 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 224/2014
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ΘΕΜΑ 11ο :   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  την πληρωμή του τέλους
έκδοσης τριών  καρτών ψηφιακού ταχογράφου για τους οδηγούς των οχημάτων του Δήμου. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα (450,00€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή τέλους έκδοσης τριών καρτών
ψηφιακού ταχογράφου για τους κάτωθι οδηγούς των οχημάτων του Δήμου :

 Κορασίδη Νικόλαο
 Πορίχη Ιωάννη
 Αλεξίου Τριαντάφυλλο

Η κάρτα ταχογράφου επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας από τη
συσκευή  ελέγχου,  την  τηλεφόρτωση  και  την  αποθήκευση  δεδομένων  και  συγκεκριμένα  τις
ενδείξεις  για  την  κίνηση  των  οχημάτων  για  συγκεκριμένες  χρονικές  περιόδους   εργασίας  των
οδηγών τους. Τα οχήματα του Δήμου που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχογράφο είναι τα εξής : το
υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ9870  απορριμματοφόρο  ανακύκλωσης,  υπ΄αριθμ.  ΚΗΗ4650  βυτιοφόρο  και  το
υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9863 λεωφορείο.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6331 με τίτλο “Λοιποί φόροι και τέλη” του προϋπολογισμού οικ. έτους
2014.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2.  Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον
    Κ.Α.  00.6331
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα (450,00€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή τέλους έκδοσης τριών καρτών
ψηφιακού ταχογράφου για τους κάτωθι οδηγούς των οχημάτων του Δήμου :

 Κορασίδη Νικόλαο
 Πορίχη Ιωάννη
 Αλεξίου Τριαντάφυλλο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 225/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οδοιπορικών
εξόδων υπαλλήλου του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

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.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  ογδόντα  δύο  και  σαράντα
τεσσάρων λεπτών (82,44€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή
οδοιπορικών  εξόδων της  υπαλλήλου  του  Δήμου Κέας  κα  Φιλιππούση  Μαρίας  από 25/08/14  –
28/08/14, για την παραλαβή επιταγών από το Υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στη Σύρο
για  την  πληρωμή  της  πράξης  “Βελτίωση  κι  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  του  Ε.Π.
“Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 10.6422  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2014  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί
πίστωση ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
10.6422 
4. Την υπ΄αριθμ. 272/22.08.2014 εντολή μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ ογδόντα δύο και σαράντα τεσσάρων λεπτών (82,44€) σε
βάρος του ΚΑ 10.6422 με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων”
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης
που αφορά την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου του Δήμου Κέας κα Φιλιππούση
Μαρίας  από 25/08/14 – 28/08/14, για την παραλαβή επιταγών από το Υποκατάστημα της Τράπεζας
της Ελλάδος στη Σύρο, για την πληρωμή της πράξης “Βελτίωση κι επέκταση δικτύου ύδρευσης
Ιουλίδας” του Ε.Π. “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 226/2014
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

          Πατητής Γεώργιος Καβαλιέρος Δημήτριος
            

Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία
            

Μορφωνιού Ελευθερία
            

Παούρης Αντώνιος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας  Ελευθέριος
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