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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  6η  Οκτωβρίου 2014

Σήμερα, 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
«Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την  6328/02.10.2014  έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, 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 14 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ      
                            

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

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

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 06/10/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  6328/02.10.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2015  Δήμου  Κέας  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]

2. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  &  ΠΟΤΩΝ  (Παντοπωλείο),
ιδιοκτησίας  Βασίλειου  Κοζαδίνου  στην  Ιουλίδα  Κέας  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Καβαλιέρος]

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

4. Παραχώρηση  χρήσης  &  διαχείρισης  της  χρήσης  των  αιθουσών  του
Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κ.Ε.Δ.Κ.  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

5. Εξέταση αίτησης ανανέωσης παραχώρησης χρήσης χώρων του «Βοήθεια στο
Σπίτι»  στον  ιατρό,  κ.  Γ.  Παπαβασιλείου  [εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.,  κ.
Στέφανος Βρεττός]

6. Επιστροφή  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  σε  πολίτες  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

7. Ορισμός μελών της επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Κέας (άρθρου 1 του
ΠΔ 270/81) [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέφανος Βρεττός]

8. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  μαγνητοσκόπηση  των
αξιοθέατων, των παραδόσεων και των ανθρώπων του νησιού με σκοπό την
τουριστική προβολή αυτού [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

9. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη γεωτρήσεων
στην Κέα» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

10. Έγκριση  εξόδων  μετακίνησης  και  εκτός  έδρας  αποζημίωση  Δημάρχου  &
Αντιδημάρχου  Κέας,  κ.  Γ.  Πατητή  για  υπηρεσιακούς  λόγους  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

11. Ορθή  επανάληψη  της  υπ’  αριθμ.  147/2014  απόφασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  με  τίτλο  «Καθορισμός  συντελεστών  τελών  ύδρευσης  και
αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2015» [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ.
Πατητής]

12. Χορήγηση  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  Δεμένεγα  Κωνσταντίνου  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Καβαλιέρος]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή  πρότασης  για  ένταξη  στο  Μέτρο  41  του  τοπικού  προγράμματος
προσέγγισης  Leader  της  Ομάδας  Τοπικής  Δράσης  «Αναπτυξιακή  εταιρεία
Κυκλάδων  Α.Ε.  του  έργου  «Μετατροπή  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου
Ελληνικών  Κέας  σε  λαογραφικό  –  πολιτιστικό  εκθετήριο» [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 Δήμου Κέας 

Η  Αντιπρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Ι.  Ευαγγέλου,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ.1
του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου  79 του  Ν.  4172/2013  για  την  ψήφιση και  εκτέλεση  του προϋπολογισμού
εκάστου έτους,  απαιτείται  μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος
αυτό  και  δεν  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  η  εκπόνηση  και  έγκριση  Πενταετούς
Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Με  το  άρθρο  208  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (Ν.  3463/06),
ορίζονται τα εξής:  
«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των
Συνδέσμων   οφείλουν,  δύο  (2)   τουλάχιστον  μήνες  πριν  από  την  έναρξη  του
οικονομικού  έτους,  να   αποφασίζουν  για  το  ετήσιο  τεχνικό  πρόγραμμα  που
περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η
δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.
Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές
εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.
2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά
διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει
στο  ετήσιο  τεχνικό   πρόγραμμα  τα  έργα  που  πρέπει  να  εκτελεστούν  για  κάθε
δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που
απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  έργων  του  προγράμματος,  ανάλογα  με  τον
επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με  τα εισφερόμενα έσοδα.
Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή
τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.
3.  Δεν  επιτρέπεται  η  εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται  στο ετήσιο τεχνικό
πρόγραμμα.
4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»
Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  η  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου με  την  υπ’  αρίθμ.
230/2014 και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1/2014  απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής και τις αποφάσεις 1/2014 και 2/2014 των Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας
Ιουλίδας και Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Κέας, που επισυνάπτεται
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Βάσει αυτών, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2015, έχει διαμορφωθεί
ως εξής :
Προϋπολογιζόμενο κόστος έργων 2.931.414,02€ εκ των οποίων 
24.342,15 € από ίδιους πόρους
898.286,04 € από ΣΑΤΑ (50.000€ από ΣΑΤΑ 2015)
89.638,41 € από LEADER
1.919.147,42 € από ΕΣΠΑ

Προϋπολογιζόμενο κόστος μελετών 381.963,40
36.746,23 € από ίδιους πόρους
158.584,48 € από ΣΑΤΑ (79.600€ από ΣΑΤΑ 2015)
54.562,69 € από ΘΗΣΕΑ
31.980,00 € από ΕΣΠΑ
100.000,00 € από ΠΔΕ
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  της μειοψηφίας  θεωρούν ότι  το Τεχνικό Πρόγραμμα
όπως κατατίθεται περιλαμβάνει έργα ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2014
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ απόφασης ένταξης: 7Ι5Λ7ΛΨ-ΥΣΠ), τα
οποία πρέπει  να διεκδικηθούν ως  το τέλος του έτος και όχι  να αναληφθεί  το
κόστος υλοποίησής τους από το Δήμο Κέας
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  την
παρ.1  του  άρθρου  266  του  Ν.3852/2010,  το  άρθρο  208  του  Δημοτικού  και
Κοινοτικού  Κώδικα  (Ν.  3463/06),  την  υπ’  αριθμ.  230/2014  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  την  υπ’  αριθμ.  1/2014   απόφαση  της  Εκτελεστικής
Επιτροπής και τις αποφάσεις 1/2014 και 2/2014 των Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας
Ιουλίδας και Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με 8 ψήφους “ΥΠΕΡ” και 6 ψήφους “ΚΑΤΑ”)

Εγκρίνει  το  Τεχνικό  Πρόγραμμα  έτους  2015  του  Δήμου  Κέας,  όπως  αυτό
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 157/2014

Θέμα  2ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Παντοπωλείο), ιδιοκτησίας
Βασίλειου Κοζαδίνου στην Ιουλίδα Κέας 

Η Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δ. Καβαλιέρο, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο
80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν.
3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος,  χορηγείται  προέγκριση ίδρυσης,  μετά από προέλεγχο
του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

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

Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  59  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος
“Καλλικράτης”»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Οι αρμοδιότητες που ρητά απονέμονται στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής» είναι: Ι) Η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
μετά  από  προέλεγχο  του  σχετικού  αιτήματος  του  ενδιαφερόμενου[…]  Σε  Δήμους
κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση
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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  2  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013  (ΦΕΚ  3402/31-12-2013  τεύχος  Β’) για  την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που
λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ
(ERMIS-EUGO) 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. Σε περίπτωση που η
υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς
και παύει η τυχόν ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος.

Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  2  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013  (ΦΕΚ  3402/31-12-2013  τεύχος  Β’),  δεν
απαιτείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών
εφόσον: 

α) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί
εντός  άλλου  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  για  το  οποίο  έχει  ήδη
χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

β)  Πρόκειται  για  πώληση  τυποποιημένων  παγωτών,  αναψυκτικών,  ποτών,
ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα ή παρασκευή
και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και
ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις
οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.

Στο  Δήμο  μας  υποβλήθηκε  η  υπ’  αριθμ.  6203/26-9-2014 αίτηση  του
Βασιλείου Κοζαδίνου του Δημητρίου-Φράγκου, με την οποία ζητείται η χορήγηση
προέγκρισης  για  την  ίδρυση  καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (Παντοπωλείο) στην Ιουλίδα Κέας. Στην
αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση και
διάγραμμα της περιοχής. 
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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 2 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 
• 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.  6203/26-9-2014 αίτηση του Βασιλείου Κοζαδίνου, με

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

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί  στον  Βασίλειο  Κοζαδίνο  του  Δημητρίου  Φράγκου  προέγκριση  ίδρυσης
καταστήματος  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ στη θέση Ιουλίδα Κέας.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 158/2014

Θέμα  3ο:  Απόφαση  ορισμού  Προέδρου  & εκπροσώπων  παραγωγικών  τάξεων
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας 

Η Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος ειση-
γούμενος το 3ο 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 δη-
μοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτρο-
πή 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,
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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 Προ-
έδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  του Δήμου, με αναπληρωματικό μέλος τον
Πολίτη Νικόλαο ενώ ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων εισηγούμαστε τους
Μαριάννα Τούντα, και Κων/νο Δεμένεγα εκ μέρους του Συλλόγου Τουριστικών Κα-
ταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ και της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
Κέας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» αντίστοιχα, μετά από σχετική πρόταση των προαναφερθέντων
φορέων.

Η δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
κα Βελισσαροπούλου θεωρεί πολύ σημαντικό ένας εκ των παραγωγικών φορέων να
είναι του αγροτικού τομέα, μιας και αυτός αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των
επαγγελματιών του νησιού και μιας και ιδρύθηκε αγροτικός τομέας στο ΕΠΑ.Λ.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(ο συνδυασμός της μειοψηφίας δηλώνει “ΠΑΡΩΝ”)

 
Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας τη δημοτική σύμβουλο,
κα Ελευθερία Μορφωνιού με αναπληρωματικό μέλος τον Πολίτη Νικόλαο ενώ ως εκ-
προσώπους των παραγωγικών τάξεων ορίζει τους Μαριάννα Τούντα, και Κων/νο Δε-
μένεγα εκ μέρους  του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗ-
ΔΗΣ και της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» αντίστοι-
χα, μετά από σχετική πρόταση των προαναφερθέντων φορέων.

Η συγκρότηση της Επιτροπής θα οριστεί με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με
την παρ.4 άρθρο 50 Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α').

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 159/2014
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Θέμα 4ο:  Παραχώρηση χρήσης  & διαχείρισης  της  χρήσης  των  αιθουσών  του
Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κ.Ε.Δ.Κ. 

Η  Αντιπρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Ι.  Ευαγγέλου,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο
185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,
επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που
ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει
τοπικά συμφέροντα». 

Με την παρούσα εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση
χρήσης,  αλλά  και  τη  διαχείριση  της  χρήσης  και  διάθεσης  των  αιθουσών  του
Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης», στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.

Στο  Πνευματικό  Κέντρο  στεγάζεται  ήδη  το  γραφείο  του  προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» της Επιχείρησης, ενώ στις αίθουσές του πραγματοποιούνται τα
μαθήματα  εκμάθησης  παραδοσιακών  οργάνων  (τσαμπούνα  και  ντουμπί),  τα
μαθήματα  εκμάθησης  παραδοσιακών χορών  παιδιών  και  ενηλίκων,  καθώς  και  τα
τμήματα  pilates.  Επιπλέον,  τα  τελευταία  τρία  χρόνια  το  πρόγραμμα διάθεσης  και
παραχώρησης της αίθουσας τηρείται με ευθύνη μελών του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.

Για  το  λόγο  αυτό  εισηγούμαστε  την  επίσημη  έγκριση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου για την παραχώρηση χρήσης, αλλά και τη διαχείριση της χρήσης και
διάθεσης  των  αιθουσών  του  Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»,  στην
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης, αλλά και τη διαχείριση της χρήσης και διάθεσης
των  αιθουσών  του  Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»,  στην  Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 160/2014

Θέμα  5ο:  Εξέταση  αίτησης  ανανέωσης  παραχώρησης  χρήσης  χώρων  του
«Βοήθεια στο Σπίτι» στον ιατρό, κ. Γ. Παπαβασιλείου 

Η Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την από 22/09/2014 επιστολή του,
ο ιατρός, κ. Γεώργιος Παπαβασιλείου αιτείται την ανανέωση δωρεάν παραχώρησης
των  χώρων  του  προγράμματος  «Βοήθεια  στο  Σπίτι»  στο  Πνευματικό  Κέντρο
«Στυλιανός  Ρέστης» στην Κορησσία.  Ο χώρος θα  χρησιμοποιείται  από τον  ιατρό
κάθε Τρίτη απόγευμα για συνταγογράφηση και απλές ιατρικές εξετάσεις, υπηρεσίες
που παρέχονται δωρεάν. 
Στο  ίδιο  πνεύμα,  για  την  ίδια  χρήση  και  στην  ίδια  επιστολή  ο  ιατρός  αιτείται
αντίστοιχης παραχώρησης του χώρου που ενοικιάζει ο Δήμος Κέας στην περιοχή Αγ.
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Νικόλαος  Κάτω  Μεριάς.  Ο  εν  λόγω  χώρος  θα  χρησιμοποιείται  κάθε  Τετάρτη
απόγευμα και οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται επίσης δωρεάν. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  άρθρο  185  παρ.  2  του  Ν.  3463/2006  εισηγούμαστε  την
παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω χώρων στον κ. Γ. Παπαβασιλείου για ένα έτος
από της παρούσης. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την παραχώρηση  χρήσης  των  χώρων  του  προγράμματος  «Βοήθεια  στο
Σπίτι»  στο  Πνευματικό  Κέντρο  «Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κορησσία  κάθε  Τρίτη
απόγευμα,  καθώς και  του χώρου που ενοικιάζει  ο  Δήμος Κέας στην περιοχή Αγ.
Νικόλαος  Κάτω Μεριάς  κάθε  Τετάρτη  απόγευμα  για  συνταγογράφηση  και  απλές
ιατρικές εξετάσεις, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν. 

Η παρούσα παραχώρηση ισχύει  για  ένα έτος από της παρούσης,  δηλ. έως την 6η

Οκτωβρίου 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 161/2014

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε πολίτες 

Η Αντιπρόεδρος  δίνει  το λόγο στον Αντιδήμαρχο,  κ.  Γ.  Πατητή,  ο  οποίος
εισηγούμενος  το  6ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει ότι  οι  κάτωθι  πολίτες
αιτούνται επιστροφή χρημάτων και για τον λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία του
Δήμου εισηγείται την λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, που διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο της υπηρεσίας στους:

1) Τούντας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, κωδικός οφειλέτη 9656, να επιστραφεί
ποσό 71,06€, διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στις 29/4/2014 στην  Τράπεζα Πειραιώς το
ποσό των 114,82€ για εξόφληση τελών ύδρευσης, για τα υδρόμετρα 931748, 931725,
55025, ενώ η χρέωση ήταν: για το υδρόμετρο 931748 για τις  χρονικές περιόδους
6/2012-11/2012(του υπ' αριθμ. 4708 βεβ. Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης 14/27-8-
2014) και 12/2012-5/2013,(του υπ' αριθμ.1692 βεβ. Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης
10/21-3-2014), ποσό 40,86€(διπλότυπο είσπραξης 1326),  για το υδρόμετρο 931725
για την χρονική περίοδο 12/2012-5/2013, ποσό 2,37€(διπλότυπο είσπραξης 1327), και
για  το  υδρόμετρο  55025  για  την  χρονική  περίοδο  12/2012-5/2013,  ποσό  0,53€
(διπλότυπο είσπραξης 1328), δηλαδή συνολικό ποσό 43,76€

2) Ευστρατίου Μαρία, κωδικός οφειλέτη 11162, να γίνει επιστροφή ποσού 23,07€,
διότι η οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 22/4/2014, ποσό 23,08€ για
εξόφληση τελών ύδρευσης για τις  περιόδους 6/2012-11/2012(του υπ'  αριθμ. 4708
βεβ.  Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης 14/27-8-2014)  και  12/2012-5/2013(του υπ'
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αριθμ.1692  βεβ.  Καταλόγου  με  αριθμό  βεβαίωσης  10/21-3-2014),  ποσό  το  οποίο
εξοφλήθηκε  με  το  υπ'αριθμ.  1151/28-4-2014  διπλότυπο  είσπραξης,  και  καταθέτει
ξανά στην Τράπεζα Πειραιώς στις  6/5/2014 ποσό 23,08€,  με το  οποίο  πιστώθηκε
υπόλοιπο οφειλής 0,01€(διπλότυπο είσπραξης 1648/7-5-2014).

3) Μυλωνά Ποθητή, κωδικός οφειλέτη 13036, να γίνει επιστροφή ποσού  11,86€,
διότι η οφειλέτης κατέθεσε στις 28/4/2014 στην Τράπεζα Πειραιώς, ποσό 12,19€ για
την εξόφληση τελών ύδρευσης για το διάστημα 12/2012-5/2013 του υπ' αριθμ.1692
βεβ. Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης 10/21-3-2014, ποσό το οποίο και εξοφλήθηκε
με  το  υπ'  αριθμ.  1275/29-4-2014  διπλότυπο  είσπραξης,  και  προέβει  σε  δεύτερη
κατάθεση την ίδια μέρα ποσού 11,86€.  

4) Ζιώγα Μπαρμπαρή Μαρία, κωδικός οφειλέτη 11315, να γίνει επιστροφή ποσού
173,48€,  διότι  η  οφειλετης  κατέθεσε  στις  16/4/2014  στην  Εθνική  Τράπεζα,  ποσό
257,84€  για  την  εξόφληση  τελών  ύδρευσης  για  τις  χρονικές  περιόδους  6/2012-
11/2012  και  12/2012-5/2013  ενώ  η  πραγματική  του  οφειλή  ήταν  84,36€.  Πιο
αναλυτικά οι χρεώσεις του ήταν για το χρονικό διάστημα από 6ος/2012-11ος/2012
του υπ' αριθμ. 4708 βεβ. Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης 14/27-8-2014 1,64€, και
για το χρονικό διάστημα 12ος/2012-5ος/2013 του υπ'αριθμ.1692 βεβ. Καταλόγου με
αριθμό βεβαίωσης 10/21-3-2014 ποσό 82,72€. Το ποσό των 84,36€ πιστώθηκε με το
υπ' αριθμ. 1768/4-2-2014 διπλότυπο είσπραξης. 

5)  Επαρχείο  Κέας,  κωδικός  οφειλέτη  10706,  (αντίκλητος  Περιφέρεια  Νοτίου
Αιγαίου)να  επιστραφεί ποσό 17,12€, διότι κατατέθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στις
2/6/2014 ποσό 17,12€, για την εξόφληση τελών ύδρευσης για το χρονικό διάστημα
12/2012-5/2013, ποσό το οποίο είχε ήδη εξοφληθεί με το υπ'αριθμ. 1802/21-5-2014
διπλότυπο είσπραξης. 

6) Σαΐτης Κωνσταντίνος, κωδικός οφειλέτη 9481, να γίνει επιστροφή ποσού 9,27€,
διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στις 3/7/2014 στην Τράπεζα Πειραιώς ποσό 103,61€ για
την  εξόφληση  τελών  ύδρευσης  για  την  χρονική  περίοδο  6/2013-11/2013,  ενώ  η
βεβαιωμένη οφειλή ήταν 94,34€, ποσό το οποίο και εξοφλήθηκε με το υπ'  αριθμ.
2434/14-7-2014 διπλότυπο είσπραξης. 

7) Πολίτης Νικόλαος κωδικός οφειλέτη 12088, να γίνει επιστροφή ποσού 17,11€,
διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στις 8/7/2014  στην Τράπεζα Πειραιώς ποσό 50,68€ για
την εξόφληση μισθώματος διαφημιστικής πινακίδας για το έτος 2014, ενώ η χρέωση
για το μίσθωμα ήταν 33,57€ ποσό το οποίο και εξοφλήθηκε με το υπ'αριθμ. 2425/11-
7-2014 διπλότυπο είσπραξης.

8) Τράπεζα Πειραιώς κωδικός 11076, να γίνει  επιστροφή ποσού 2,01€, διότι  το
ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στις 16/7/2014 από την τράπεζα Πειραιώς  κατόπιν της υπ'
άριθμ.  11938/12-2-2014  δήλωσής  της,  στο  ειρηνοδικείο  Αθηνών  προς  απόδοση
ποσού  κατασχεθέντος  λογαριασμού  (αριθμ.  Κατασχετηρίου  εις  χείρας  Τραπέζης
Πειραιώς  3/2014)  για  την  εξόφληση ληξιπρόθεσμης  οφειλής  για  πρόστιμο Κ.Ο.Κ
(κλήση) της κ. Μουζάκη Βαρβάρας (κωδ. Οφειλέτη 13727), ποσό το οποίο είχε ήδη
εξοφληθεί με το υπ' αριθμ.2438/14-7-2014 διπλότυπο είσπραξης. 

9)  Ψυρράκης  Ιωάννης,  κωδικός  οφειλέτη  11402, να  γίνει  επιστροφή  ποσού
102,98€,  διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στις 29/8/2014 στην Τράπεζα Πειραιώς το εν
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λόγω ποσό,  το  οποίο  όμως  είχε  ήδη  εξοφληθεί  με  το  υπ'  αριθμ.  2966/25-8-2014
διπλότυπο είσπραξης και συμψηφιστεί με το ΧΕ 540/25-8-2014. Η χρέωση αφορούσε
βεβαίωση τελών ύδρευσης για το διάστημα 12/2012-5/2013 του υπ'αριθμ.1692 βεβ.
Καταλόγου με αριθμό βεβαίωσης 10/21-3-2014 ποσό 48,82€(προσαύξηση 0,49€) και
για  το  διάστημα  6/2013-11/2013  του  υπ'αριθμ.5395  βεβ.  Καταλόγου  με  αριθμό
βεβαίωσης 32/20-8-2014 ποσό 54,16€

10) Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,  κωδικός  οφειλέτη  13310, να  γίνει
επιστροφή ποσού 20,00€, διότι ο οφειλέτης  κατέθεσε στην  Τράπεζα Πειραιώς στις
29/8/2014,  ποσό  1.600,00€,  για  εξόφληση  της  2ης  δόσης  μισθώματος  τμήματος
αιγιαλού στην περιοχή Κούνδουρος-Θέση Μπούρη, ενώ η πραγματική οφειλή ήταν
1.580,00€,  ποσό  το  οποίο  πιστώθηκε  με  τα  υπ'  άριθμ.3035,3036,3037/29-8-2014
διπλότυπα είσπραξης.

11) Μαρούλης Κωνσταντίνος του Αγγέλου, κωδικός οφειλέτη 12565,να επιστραφεί
το  ποσό  των  45,06€, διότι   ο  οφειλέτης  κατέθεσε  στην  Τράπεζα  Πειραιώς  στις
2/9/2014, ποσό 516,40€ για εξόφληση τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για τα έτη
2013,2014 ενώ η πραγματική οφειλή ήταν 471,34€, ποσό το οποίο και εξοφλήθηκε με
το υπ' αριθμ.3097/2-9-2014 διπλότυπο είσπραξης.

12)  Bani Ilda,  κωδικός  οφειλέτη  13132,  ζητά  με  την  υπ'αριθμ.  3707/21-5-2014
αίτησή της να επιστραφεί ποσό 90,00€, που είχε καταβάλει με το υπ'αριθμ. 2874/17-
9-2013  διπλότυπο  είσπραξης  παραβόλου  για  την  ανανέωση  άδειας  διαμονής
αλλοδαπού.  Σύμφωνα με  το   υπ'  αριθμ.  2598/29-4-2014 έγγραφο της  Διεύθυνσης
Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων  Νοτίου Αιγαίου,
ζητείται  η  επιστροφή  του  παραβόλου  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέν  διότι  δεν
χρησιμοποιήθηκε για το λόγο που εκδόθηκε.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1)  Τούντας  Δημήτριος  του  Κωνσταντίνου,  κωδικός  οφειλέτη  9656:  να  γίνει
επιστροφή ποσού 71,06€, λόγω κατάθεσης ποσού μεγαλύτερου από το οφειλόμενο. 
2) Ευστρατίου Μαρία, κωδικός οφειλέτη 11162: να γίνει επιστροφή ποσού 23,07€,
λόγω κατάθεσης ποσού μεγαλύτερου από το οφειλόμενο.
3) Μυλωνά Ποθητή, κωδικός οφειλέτη 13036, να γίνει επιστροφή ποσού  11,86€,
λόγω διπλής κατάθεσης του εν λόγω ποσού.
4) Ζιώγα Μπαρμπαρή Μαρία, κωδικός οφειλέτη 11315, να γίνει επιστροφή ποσού
173,48€, λόγω κατάθεσης ποσού μεγαλύτερου από το οφειλόμενο.
5)  Επαρχείο  Κέας,  κωδικός  οφειλέτη  10706,  (αντίκλητος  Περιφέρεια  Νοτίου
Αιγαίου)να  επιστραφεί ποσό 17,12€, λόγω διπλής κατάθεσης του εν λόγω ποσού. 
6) Σαΐτης Κωνσταντίνος, κωδικός οφειλέτη 9481, να γίνει επιστροφή ποσού 9,27€,
λόγω διπλής κατάθεσης του εν λόγω ποσού.
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7) Πολίτης Νικόλαος κωδικός οφειλέτη 12088, να γίνει επιστροφή ποσού 17,11€,
λόγω κατάθεσης ποσού μεγαλύτερου από το οφειλόμενο.
8) Τράπεζα Πειραιώς κωδικός 11076, να γίνει επιστροφή ποσού 2,01€, λόγω διπλής
κατάθεσης του εν λόγω ποσού.
9)  Ψυρράκης  Ιωάννης,  κωδικός  οφειλέτη  11402, να  γίνει  επιστροφή  ποσού
102,98€, λόγω διπλής κατάθεσης του εν λόγω ποσού.
10) Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,  κωδικός  οφειλέτη  13310, να  γίνει
επιστροφή ποσού 20,00€, λόγω κατάθεσης ποσού μεγαλύτερου από το οφειλόμενο. 
11) Μαρούλης Κωνσταντίνος του Αγγέλου, κωδικός οφειλέτη 12565,να επιστραφεί
το ποσό των 45,06€, λόγω κατάθεσης ποσού μεγαλύτερου από το οφειλόμενο.
12) Bani Ilda, κωδικός οφειλέτη 13132 να επιστραφεί παράβολο αξίας 90,00€ ως
αχρεωστήτως καταβληθέν διότι δεν χρησιμοποιήθηκε για το λόγο που εκδόθηκε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2014

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών της επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Κέας (άρθρου 1
του ΠΔ 270/81) 

Η Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος ειση-
γούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 1
του Π.Δ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δή-
μων και κοινοτήτων διεξάγονται από  Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν δήμους
από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο Δημοτικούς Συμβούλους,
και για τις κοινότητες από τον Πρόεδρο της κοινότητας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
και από δύο κοινοτικούς συμβούλους. 
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε  του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ο καθορισμός των
όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα
επίσης είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του
ΝΣΚ, η διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και πα-
λαιότερη. 
Ως μέλη της Επιτροπής δημοπρασιών προτείνουμε τους δημοτικούς συμβούλους:
1. Δημήτριο Καβαλιέρο, Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή την κα Ελευθερία Μορ-

φωνιού, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας
2. Νικόλαο Πολίτη, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας,

με αναπληρωτή τον Αντώνιο Παούρη, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυα-
σμό της πλειοψηφίας,

3. ………………….., δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της μειοψηφίας
με αναπληρωτή τον ……………………, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυα-
σμό της μειοψηφίας.

Η παράταξη της μειοψηφίας ορίζει την κα Βασιλική Δεμένεγα δημοτικό σύμβουλο με
αναπληρωτή τη δημοτική σύμβουλο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως μέλη Επιτροπής Δημοπρασιών προτείνουμε τους δημοτικούς συμβούλους:
1. Δημήτριο Καβαλιέρο, Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή την. Κα Ελευθερία Μορφω-
νιού, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας
2.  Νικόλαο Πολίτη,  δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της  πλειοψηφίας,  με
αναπληρωτή  τον  Αντώνιο  Παούρη,  δημοτικό  σύμβουλο  από  τον  συνδυασμό  της
πλειοψηφίας,
3. Βασιλική Δεμένεγα, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό της μειοψηφίας με
αναπληρωτή την Ειρήνη Βελισσαροπούλου, δημοτικό σύμβουλο από τον συνδυασμό
της μειοψηφίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2014

Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μαγνητοσκόπηση των
αξιοθέατων,  των  παραδόσεων  και  των  ανθρώπων  του  νησιού  με  σκοπό  την
τουριστική προβολή αυτού 

Η  Αντιπρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Ι.  Ευαγγέλου,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Δημοτική Αρχή στην
προσπάθεια συντονισμένης, ελεγχόμενης και διαρκούς προβολής του τόπου μας και
των  κατοίκων  του  σε  επίπεδο  τουρισμού,  προτίθεται  να  προβεί  σε  διήμερη
μαγνητοσκόπηση  του  νησιού,  των  ανθρώπων του,  του  φυσικού,  πολιτιστικού  και
ιστορικού του πλούτου, καθώς και των προϊόντων αυτού. 

Το εν λόγω υλικό θα είναι στη διάθεση του Δήμου και για μελλοντική χρήση,
ενώ θα προβληθεί σε τέσσερα (4) μέρη σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, πανελλαδικής
εμβέλειας. 

Η  εν  λόγω  δαπάνη  αφορά  στα  έξοδα  κινηματογράφησης  –  4μελούς
συνεργείου (τεχνικοί και δημοσιογράφος), στα έξοδα μετακίνησης αυτών προς και
από την Κέα, καθώς επίσης στα έξοδα διαμονής & σίτισής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3δ του Ν. 3463/2006, καλείται  το
Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη μαγνητοσκόπησης των αξιοθέατων, των
παραδόσεων και των ανθρώπων του νησιού με σκοπό την τουριστική προβολή αυτού
και να διαθέσει συνολική πίστωση έως 1.300,00€, που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων
00.6434.0003 «Λοιπά έξοδα δημοσίων σχέσεων», στον οποίο υπάρχει εγκεκριμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου μας. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει  τη δαπάνη μαγνητοσκόπησης των αξιοθέατων,  των παραδόσεων και  των
ανθρώπων του νησιού με σκοπό την τουριστική προβολή αυτού και διαθέτει πίστωση
έως  1.300,00€  που  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  εξόδων  00.6434.0003  «Λοιπά  έξοδα
δημοσίων σχέσεων», στον οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
έτους 2014 του Δήμου Κέας.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 164/2014

Θέμα  9ο:  Σύσταση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «Διάνοιξη
γεωτρήσεων στην Κέα» 

Η  Αντιπρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Ι.  Ευαγγέλου,  ο  οποίος
εισηγούμενος  το  9ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  το  υπ’  αριθμ.
88424/3981/01.09.2014  έγγραφό  της,  η  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας
Νοτίου  Αιγαίου  ζητά  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου  να  συστήσει
επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη γεωτρήσεων στην Κέα».

Απαντώντας,  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου  (Α.Π.  εγγράφου:
66450/12.09.2014)  ενημερώνει  ότι  βάσει  του άρθρου 61 του Ν.  4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α’), οι εν λόγω επιτροπές συστήνονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
αποτελούνται  από  ένα  δημοτικό  σύμβουλο  και  -για  έργα  προϋπολογισμού  μέχρι
1.000.000€-  από  δύο  υπαλλήλους  κατηγορίας  ΠΕ Μηχανικών  ή  ενός  υπαλλήλου
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 

Για  το  λόγο αυτό,  εισηγούμαστε  τη  συμμετοχή  του Αντιδημάρχου,  κ.  Δημήτριου
Καβαλιέρου ως δημοτικό σύμβουλο και τη διεξαγωγή κλήρωσης μεταξύ των:

Κληματαριώτης Δημήτριος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Κέας- Κύθνου
Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας
Ρούσσος Σεβαστιανός, ΤΕ Ηλ. Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Κυκλάδων
Πλούμπη Αλεξάνδρα, ΠΕ Αρχ. Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Κυκλάδων
Μήλας Νικόλαος, ΤΕ του Δήμου Κύθνου

Από  τη  διαδικασία  της  κλήρωσης  μέλη  της  επιτροπής  αναδείχθηκαν  οι
Κληματαριώτης  Δημήτριος,  ΠΕ  Πολιτικός  Μηχανικός  Π.Ε.  Κέας-  Κύθνου  και
Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συστήνει  Επιτροπή  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «Διάνοιξη  γεωτρήσεων  στην
Κέα» αποτελούμενη από τους:
1. Δημήτριο Καβαλιέρο, Αντιδήμαρχο Κέας
2. Κληματαριώτης Δημήτριος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Κέας- Κύθνου
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3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 165/2014

Θέμα 10ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου
& Αντιδημάρχου Κέας, κ. Γ. Πατητή για υπηρεσιακούς λόγους 

Η  Αντιπρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.  Γ.  Πατητή,  ο  οποίος
εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  το
άρθρο 140,  παρ.  1  του Ν.  3463/2006 και  το  άρθρο 3  παρ.  3  του Ν.  2685/99 με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση, ο τόπος μετάβασης, ο
σκοπός και το μέσο μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός
έδρας  αιρετών.  Η  απόφαση  αυτή  προηγείται  της  μετακίνησης,  μπορεί  όμως  σε
κατεπείγουσες  περιπτώσεις  να  εκδίδεται  εκ  των  υστέρων.  Επιπλέον  το  δημοτικό
συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και τη
σχετική διάθεση πίστωσης.

Κατά τις ημερομηνίες 24/9 έως 29/9 ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής
μετέβησαν στη Σύρο για σειρά συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες και τη
συμμετοχή τους στην  Προσυνεδριακή συνάντηση δημάρχων ενόψει του Παγκόσμιου
Συνεδρίου Υγιών Πόλεων ενόψει της διεξαγωγής του Παγκόσμιου Συνεδρίου Υγιών
Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σύμφωνα  με  τις  υπ’  αριθμ.  128/2014  &129/2014  αποφάσεις  του,  το  Δημοτικού
Συμβουλίου  έχει  εγκρίνει  την  ανοιχτή  μετακίνηση  του  Δημάρχου  και  των
Αντιδημάρχων,  αντίστοιχα  για  θέματα  του  Δήμου,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η
καταβολή των δαπανών μετακίνησης θα εγκρίνεται από αυτό μετά την προσκόμιση
και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Για  το  λόγο  αυτό,  με  τις  υπ’  αριθμ.  296  &  297  Α.Α.Υ.  δεσμεύτηκαν  από  την
οικονομική υπηρεσία του Δήμου η εκτός έδρα αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης
των ανωτέρω σε βάρος του ΚΑ 00.6421 του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Συγκεκριμένα,  οι  δαπάνες  αφορούν σε  διαμονή μία  διανυκτέρευσης  αξίας  45,00€
κατ’  άτομο,  ναύλος  Κέας  –  Λαυρίου  και  πίσω,  αξίας  11,40€  κατ’  άτομο  ανά
διαδρομή, ναύλος Πειραιά – Σύρου και πίσω, αξίας 29,50€ (οικονομική θέση) κατ’
άτομο ανά διαδρομή. Επιπλέον, κατ’ άτομο η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στα
29,35€  για  κάθε  ημέρα  παραμονής  εκτός  έδρας  και  στα  9,78€  για  την  ημέρα
επιστροφής στο νησί. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνολική δαπάνη, αφού εξετάσει τα
προσκομισθέντα παραστατικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τις  ανωτέρω  διατάξεις,  τις   υπ’  αριθμ.  128/2014  &129/2014  αποφάσεις  του,  τα
προσκομιθέντα παραστατικά και την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  συνολική  δαπάνη  165,93€  ως εκτός  έδρας  αποζημίωση  και  τα  έξοδα
μετακίνησης  του  Δημάρχου,  κ.  Ι.  Ευαγγέλου  και  αντιστοίχως  συνολική  δαπάνη
165,93€ ως εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης του Αντιδημάρχου, κ.
Γ. Πατητή. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6421 του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου
Κέας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 166/2014

Θέμα 11ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 147/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου  με  τίτλο  «Καθορισμός  συντελεστών  τελών  ύδρευσης  και
αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2015» 

Η Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γ. Πατητή, ο οποίος ει-
σηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι μετά από επανέλεγχο
των  εισπρακτέων  υπολοίπων  της  υπηρεσίας  ύδρευσης-αποχέτευσης,  διαπιστώθηκε
ότι είχαν υπολογιστεί λάθος ποσά στους ΚΑΕ 3212 και 3214 καθώς και στους ΚΑΕ
των προβλεπόμενων δαπανών, και για το λόγο αυτό η απόφαση 147/2014 του Δημοτι-
κού Συμβουλίου για τον καθορισμό συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
για το οικονομικό έτος 2015, χρήζει ορθής επανάληψης ως προς τον πίνακα εσόδων-
εξόδων για το έτος 2015.  Η νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό
241/2014 αναφέρει ότι:

Μετά την παραπάνω επισήμανση η σχετική εισήγηση διαμορφώνεται ως εξής:  

 «Η  με  αριθ.  πρωτ.  6353/02.10.2014  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'
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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 €.

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:
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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.

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

Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2

Οικίες: 5 €/μ2

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

Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

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
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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 :

1. 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,

2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή
των  ανταποδοτικών  υπηρεσιών,  άλλως  υποκρύπτεται  φορολογία,  κατά
παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

3. 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 
1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2013.

2. 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€

3. 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

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2014
2. 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€

3. Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2014 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό
συνολικού ύψους 142.186,00 €

4. 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 €  .

1. 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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5. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2013
1. Για  το  έτος  2013,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  υπηρεσία  ύδρευσης  και

αποχέτευσης για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 200.534,72 €. 
2. 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 €

6. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους   2014
3. 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 €. 

4. Οι  αντίστοιχες  ανάγκες  για  την  περίοδο  Αύγουστος  -  Δεκέμβριος  2014
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 228.370,55 €.

5. 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.

• Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2015
• 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 37.932,96

3214 Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Αποχέτευσης   5.005,44

ΣΥΝΟΛΟ 360.664,40

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
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βεβαίωσης  χρηματικών  καταλόγων  των   προηγούμενων  ετών  που  υπήρχαν  σε
εκκρεμότητα. 
• 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 168.240,90

         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

         74 Μελέτες, έρευνες και ειδικές
δαπάνες

   3.505,50

ΣΥΝΟΛΟ 360.664,40

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

360.664,40 €

Προβλεπόμενες δαπάνες υπηρεσίας    ύδρευσης και
αποχέτευσης   χρήσης 2015

360.664,40 €

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 €.
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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
κτηνοτροφία.
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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,
ως ακολούθως :
1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
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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 €
        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€
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        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 €
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
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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 241/2014 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%).

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.
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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: 
     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
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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: 167/2014

Θέμα  12ο:  Χορήγηση  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε  κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Δεμένεγα Κωνσταντίνου 

Η Αντιπρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δ. Καβαλιέρο, ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την αριθ. 6295/30-
9-2014 αίτηση του Κωνσταντίνου Δεμένεγα του Δημητρίου, μαζί με τα σχετικά δι-
καιολογητικά,  ζητείται  η  χορήγηση άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με στερεοφωνικό
συγκρότημα  χαμηλής  ισχύος,  στο  κατάστημα  «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ»  με  αριθ.
άδειας 847/13-6-14 (Δήμος 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 αί-
θουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσι-
κών 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. 
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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 λειτουργίας
μουσικής έως τις 03.00 από Δευτέρα έως Κυριακή για καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος 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. 6295/30-9-2014 αίτηση του Κωνσταντίνου Δεμένεγα, με

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

7. Την με  αρ. πρωτ.: 105651/1396/2-10-2014 σύμφωνη γνώμη του Γραφείου
Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κέας-
Κύθνου,  περί  χορήγηση  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. 6305/2-10-2014 δημοτική ενημερότητα οφειλών από την τα-

μειακή υπηρεσία του δήμου μας

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής
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ισχύος, στο κατάστημα «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» ιδιοκτησίας του ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με αριθ. άδειας 847/13-6-14 (Δήμος 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 θα λειτουργεί στον εσω-
τερικό, με κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαε-
ρισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον
περιβάλλοντα χώρο.
3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μου-
σικής 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 κα-
τατεθεί 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 ορ-
γάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης που
χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιω-
μάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δη-
μόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασί-
ας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία
μας,  πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης,  νέα έγγραφη άδεια δη-
μόσιας 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 εμφα-
νές μέρος του καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2014

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Θέμα  1ο:  Υποβολή  πρότασης  για  ένταξη  στο  Μέτρο  41  του  τοπικού
προγράμματος προσέγγισης Leader της Ομάδας Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή
εταιρεία  Κυκλάδων  Α.Ε.  του  έργου  «Μετατροπή  πρώην  Δημοτικού Σχολείου
Ελληνικών Κέας σε λαογραφικό – πολιτιστικό εκθετήριο» 

Η  Αντιπρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Ι.  Ευαγγέλου,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η ανωτέρω πρόταση
–  έργο  αφορά  σε  εργασίες  επισκευής  υφιστάμενου  ακινήτου  στην  περιοχή
«Ελληνικά» για τη μετατροπή του σε λαογραφικό εκθετήριο.  

Προς τούτο είναι απαραίτητες οι ακόλουθες εργασίες:
1.  Δαπάνες  οικοδομικών,  υδραυλικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών,
θέρμανσης κ.λπ.
2.  Δαπάνες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου προκειμένου  να
ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  λειτουργίας  του  έργου,  όπως  ισοπεδώσεις,
διαμορφώσεις,  συνδέσεις  με  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας,  περιφράξεις,  φωτισμός,
φυτεύσεις, κ.λπ.
3.  Δαπάνες  προμήθειας  καινούργιου  μηχανολογικού  εξοπλισμού,
περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
4.  Δαπάνες  προμήθειας  λοιπού  εξοπλισμού απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  του
έργου
Ο  προϋπολογισμός  των   ανωτέρω  ομάδων  εργασιών  θα  ανέλθει  στο  ποσό  των
232.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.
5. Ενέργειες προβολής, ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης
Για  να  μην  περιοριστεί  η  επισκεψιμότητα  του  χώρου  στους  κατοίκους  και  τους
επισκέπτες που θα βρεθούν τυχαία στην περιοχή, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση
των  εργασιών  ανάδειξης  με  την  προβολή της  ύπαρξής  του,  σε  συνδυασμό με  τα
βασικά εκθέματα αυτού και της ιστορίας της περιοχής που καλύπτει, καθώς και των
εργασιών που έχουν γίνει σ' αυτό. Από τους διάφορους τρόπους επίτευξης αυτού του
στόχου, αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

• Προμήθεια  ενημερωτικού  εντύπου  (φυλλάδιο)  διαστάσεων 14x21cm,  χαρτί
130  gr,  Εκτύπωση:  4χρωμία,  Τεμάχια:  3.000  που  θα  διανέμεται  από  το
εκθετήριο και το Δήμο και θεωρείται απαραίτητο σε κάθε περίπτωση. 

• Ενημέρωση ταξιδιωτικών πρακτορείων και συλλόγων που ασχολούνται με τη
λαογραφία και τον πολιτιστικό τουρισμό.

• 'Έκδοση δελτίων τύπου.
• Καταχώρηση της δράσης και του σχετικού ενημερωτικού υλικού μέσα από

την ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο (Internet). 
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των 951,20€ ευρώ
πλέον ΦΠΑ.

Η  μετατροπή  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Ελληνικών  Κέας  σε
λαογραφικό  –  πολιτιστικό  εκθετήριο  αποσκοπεί  στην  προβολή  καταρχήν  της
ταυτότητας της τζιώτικης κοινωνίας. Το περιεχόμενο του εκθετηρίου θα αποτελείται
από αντικείμενα τα οποία, εκτός από το θέμα τους, θα καθρεφτίζουν ουσιαστικά τον
πολιτισμό  μέσα  από  τον  οποίο  γεννήθηκαν  και  τον  οποίο  εκφράζουν.  Οι  τρόποι
κατασκευής, τα διαφορετικά υλικά, οι πρώτες ύλες, η τεχνογνωσία, η χρηστικότητα
θα μαρτυρούν για τους διαθέσιμους πόρους της εποχής τους, ενώ η διακόσμησή του
θα είναι δυνατόν να μας ανοίγει ένα παράθυρο στις θρησκευτικές, ανθρωπολογικές ή
κοσμολογικές πεποιθήσεις των ανθρώπων που τα παρήγαγαν.

31



17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 06ης Οκτωβρίου 2014

Για  το λόγο αυτό,  ο  εκθεσιακός  χώρος θα είναι  θεματικά διαμορφωμένος,
καθοδηγώντας  τον  επισκέπτη  σε  μία  ευχάριστη  γνωριμία  με  την  τοπική  ιστορία.
Ευελπιστώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων θα προέρχεται από δωρεές
ιδιωτών και συλλόγων (ενδυμασίες, υφαντά, σκεύη, γεωργικά εργαλεία και ιστορικές
εκδόσεις),  παράπλευρος  στόχος  είναι  η  συντήρηση,  διάσωση,  διατήρηση  και
ανάδειξη - προβολή των εκθεμάτων αυτών.

Επιπλέον, θα δοθεί η δέουσα μέριμνα ώστε ο χώρος, τόσο εξωτερικά, όσο και
εσωτερικά να είναι εύκολα επισκέψιμος από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Τέλος, θα διαμορφωθεί αίθουσα συνεδριάσεων/εκδηλώσεων για την προβολή
της ιστορίας και παράδοσης του νησιού, καθώς και για την υλοποίηση σεμιναρίων σε
ενήλικες και μαθητές. 

Η πρόταση εντάσσεται  στη  Δράση L  323-4  «Παρεμβάσεις  σε  υφιστάμενα
κτήρια  για  τη  μετατροπή  τους  σε  μουσεία  –  εκθετήρια  που  σχετίζονται  με  τη
λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά».

Το  σύνολο  του  προϋπολογισμού  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των
232.951,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου Κέας, ενώ η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 100% από το
ανωτέρω πρόγραμμα.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  υποβολή,  εκ  μέρους  του  Δήμου  Κέας,  τεχνικού  δελτίου  –
πρότασης  ένταξης  της  δράσης:  «Μετατροπή  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου
Ελληνικών  Κέας  σε  λαογραφικό  –  πολιτιστικό  εκθετήριο»  στο Μέτρο 41 του
τοπικού  προγράμματος  προσέγγισης  Leader  της  Ομάδας  Τοπικής  Δράσης
«Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 169/2014
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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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