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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το πρακτικό 14/ 30 Αυγούστου -2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,
ύστερα από τη με αριθμό 1361/26-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ
Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν.
3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς
Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το
1ο θέμα.
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθ. Απόφ. 53/2011
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε:
Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) πριν από τη χορήγηση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση
ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο πρέπει να
λάβουμε 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 όπως αυτά ορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις
τοπικές μας κανονιστικές διατάξεις. Από την Ρουμάνη Παρασκευή έχει υποβληθεί εκ νέου
αίτηση να της δοθεί προέγκριση για άδεια λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » στο
κτίριο ιδιοκτησίας του συζύγου της, Ρουμάνη Γεωργίου που βρίσκεται εντός οικισμού
Ελαφονήσου, γιατί εκ παραδρομής είχε ζητήσει και είχε λάβει προέγκριση για ΜΙΚΡΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (24/2011 ΑΔΣ) Η αίτηση συνοδεύεται από διάγραμμα κάλυψης, υπεύθυνη
δήλωση και το ανάλογο παράβολο. Επί της αιτήσεως διενεργήθηκε προέλεγχος από όπου
διαπιστώθηκε ότι για το συγκεκριμένο αίτημα δεν θίγονται τα οριζόμενα από τις κείμενες
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διατάξεις. Σας θέτω υπόψη τα δικαιολογητικά και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. Το Δ.
Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και είδε τα δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προεγκρίνει την ίδρυση καταστήματος « ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» από την ΡΟΥΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
στο κατάστημα που έχει μισθώσει για το σκοπό αυτό και βρίσκεται εντός οικισμού Ελαφονήσου
και απεικονίζεται στο διάγραμμα κάλυψης της μηχανικού Κωνσταντίνας Μουρελάτου-Μέντη
που συνοδεύει την αίτηση. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη
λειτουργίας του καταστήματος. Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αυτού,
η ενδιαφερόμενη οφείλει να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις οικείες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 53/2011
Θέμα 2ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αριθ. Απόφ. 54/2011
Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι
αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής Στον Δήμο μας που δεν έχει συσταθεί επιτροπή
ποιότητας ζωής αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες αφότου περιέλθουν στο Δημοτικό Συμβουλίου όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και
στοιχεία.
Με την από 11-7-2011 αίτησή του μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΔΗΣ
ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος στο
κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»
με αριθ. άδειας 1217/3-8-2011 που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ
8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και
στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα
ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις,
καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των
περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η
θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική
Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη
θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των
μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα
κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε
ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων.
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 κατάστημα.
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής
που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος
του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Κατόπιν τούτων σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της


την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
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την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10,



το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.



το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007



την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)



την από 11-7-2011 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΡΔΗ με την οποία ζητά να του χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά του




Την από 576112/.27/6/2011 άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ
Την 1560/25-7-2011 της

Γεν. Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής

περί μέγιστης ηχοστάθμης (80 DB)


Την 34/2006 ΑΚΣ «περί χρονικής ισχύος άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων κατ/των
υγειονομικού ενδιαφέροντος»



Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 300,00 ευρώ προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια με
ισχύ άνω της τριετίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος στο
κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΡΔΗ που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Η μουσική θα λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα
παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να
μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το
κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).
5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο
διαρκεί η παρούσα άδεια.
Στην περίπτωση όμως που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι
μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην
άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που
χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος
της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης,
νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα
ανακαλείται»
Επίσης δεν θα ισχύει όταν παύει το κατάστημα να πληρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας από πλευράς
Υγειονομικής Νομοθεσίας.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή
ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής
Διάταξης.
Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος
του καταστήματος.
Η άδεια, εφόσον ο αναφερόμενος εξασφαλίζει εγκαίρως την απαιτούμενη άδεια εκτέλεσης μουσικής
του άρθρου 63 παρ. 2 του ν 2121/93, από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων, θα ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 54/2011
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Θέμα 3ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Χ&Κ
ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε.
Αριθ. Απόφ. 55/2011
Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι
αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής Στον Δήμο μας που δεν έχει συσταθεί επιτροπή
ποιότητας ζωής αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες αφότου περιέλθουν στο Δημοτικό Συμβουλίου όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και
στοιχεία.
Με την από 1-7-2011 αίτησή του μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, Χ&Κ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε.
ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο
κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ »
με αριθ. άδειας 1213/2006 που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ
8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και
στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα
ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις,
καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των
περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η
θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική
Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη
θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των
μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα
κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε
ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων.
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 κατάστημα.
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής
που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος
του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Κατόπιν τούτων σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της


την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06



την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10,



το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.



το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007



την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)



την από 1-7-2011 αίτηση του

Χ. & Κ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε.με την οποία ζητά να του

χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά του



Την από 1410728/23-6-2011 άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ
Την 1550/25-7-2011 της

Γεν. Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγειινής

περί μέγιστης ηχοστάθμης (80 DB)
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Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 150,00 ευρώ προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια
με ισχύ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος στο
κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» της Χ&Κ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε. που βρίσκεται
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Η μουσική θα λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα
παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να
μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το
κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).
5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο
διαρκεί η παρούσα άδεια.
Στην περίπτωση όμως που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι
μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην
άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που
χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος
της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης,
νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα
ανακαλείται»
Επίσης δεν θα ισχύει όταν παύει το κατάστημα να πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας από πλευράς
Υγειονομικής Νομοθεσίας.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή
ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής
Διάταξης.
Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος
του καταστήματος.
Η άδεια θα ισχύει για τρία έτη εφόσον η αναφερόμενη επιχείρηση εξασφαλίζει εγκαίρως την
απαιτούμενη άδεια εκτέλεσης μουσικής του άρθρου 63 παρ. 2 του ν 2121/93, από τον Οργανισμό
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 55/
Θέμα 4ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΖΟΥΜΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
Αριθ. Απόφ. 56/2011
Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι
αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής Στον Δήμο μας που δεν έχει συσταθεί επιτροπή
ποιότητας ζωής αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες αφότου περιέλθουν στο Δημοτικό Συμβουλίου όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και
στοιχεία.
Με την από 11-7-2011 αίτησή του μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ο κ. ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό
συγκρότημα χαμηλής ισχύος, στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με αριθ. άδειας
1314/20-8-2002 που βρίσκεται ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΛΕΥΚΗ” ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ εντός του Camping
SIMOS PARADISE.
Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
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«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ
8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και
στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα
ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις,
καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των
περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η
θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική
Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη
θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των
μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα
κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε
ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων.
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 κατάστημα.
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής
που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος
του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Κατόπιν τούτων σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της


την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06



την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10,



το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.



το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007



την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)



την από 11-7-2011 αίτηση του

ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου με την

οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά του



Την από 576113/2011 άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ
Την 1485/25-7-2011 της

Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγειινής

περί μέγιστης ηχοστάθμης (80 DB (Α)


Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 150,00 ευρώ προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια
με ισχύ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος στο
κατάστημα

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Σωτηρίου

που βρίσκεται ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΛΕΥΚΗ” ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ εντός του Camping SIMOS PARADISE
Η μουσική θα λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα
παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να
μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το
κατάστημα.
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4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).
5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο
διαρκεί η παρούσα άδεια.
Στην περίπτωση όμως που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι
μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην
άδεια μουσικών οργάνων το εξής:
«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που
χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος
της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης,
νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα
ανακαλείται»
Επίσης δεν θα ισχύει οταν παύει το κατάστημα να πληρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας από πλευράς
Υγειονομικής Νομοθεσίας.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή
ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής
Διάταξης.
Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος
του καταστήματος.
Η άδεια θα ισχύει για τρία έτη εφόσον η αναφερόμενη επιχείρηση εξασφαλίζει εγκαίρως την
απαιτούμενη άδεια εκτέλεσης μουσικής του άρθρου 63 παρ. 2 του ν 2121/93, από τον Οργανισμό
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 56/2011
Θέμα 9ο ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Αριθ. Απόφ. 57/2011
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Με την 214/2010 σύμβαση είχε ανατεθεί η σύνταξη μελέτης για «μελέτη για Βιολογικό
Καθαρισμό- Αποχέτευση Κοινότητας Ελαφονήσου « στα συμπράττοντα γραφεία μελετών
«Γουλιάμος Δημήτρης- Ανδρέου Κων/νος- Φουντα Αικατερίνη- Ζούλιας Θεμιστοκλής- Καρράς
Ευάγγελος» που σύμφωνα με το Πρακτικό ιιι είχαν την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Με το 7173/17-9-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Λακωνίας που ήταν η διευθύνουσα υπηρεσία
της μελέτης αυτής, μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση του Προκαταρκτικού σταδίου της μελέτης,
σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3316/2005 και ταυτόχρονα μας κοινοποιήθηκε το στάδιο αυτό.
Επίσης με την 87/2010 απόφασή μας, ζητήσαμε την διερεύνηση της καταλληλότητας και
της θέσης «Καρανδρέα» σαν εναλλακτική θέση για την κατασκευή των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
Παρακαλούμε την δ/νουσα Υπηρεσία, κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης καθώς και
των λοιπών υποστηρικτικών μελετών να διερευνηθεί εκτός από τις ήδη ορισθείσες θέσεις και η
παράκτια θέση «Ντελακοβίας» σαν εναλλακτική θέση για την κατασκευή των Εγκαταστάσεων
επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων. Η θέση αυτή
συγκεντρώνει την μέγιστη κοινωνική συναίνεση μεταξύ των κατοίκων και προτείνουμε,
εφόσον δεν υπάρχουν σοβαρές τεχνικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές δεσμεύσεις να
71

συμπεριληφθεί στην άνω διερεύνηση με κύριο πλεονέκτημα από πλευράς δήμου, την
μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες θέσεις κοινωνική συναίνεση, δεδομένου ότι για τις λοιπές
θέσεις οι αναμενόμενες κοινωνικές αντιδράσεις θα καταστήσουν ενδεχομένων προβληματική την
μελλοντική υλοποίηση του έργου.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση, εξέτασε τον φάκελο της μελέτης και δεδομένου ότι η
ανωτέρω θέση εξασφαλίζει μεγαλύτερη κοινωνική συναίνεση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης καθώς και των
λοιπών υποστηρικτικών μελετών, να διερευνηθεί εκτός από τις ήδη εξετασθείσες θέσεις και η
θέση «Ντελακοβία» σαν εναλλακτική θέση για την κατασκευή των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 57/2011

Αριθ. Απόφ 58/2011

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ , ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σ.
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ .
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 8ο θέμα είπε:
Η Εταιρεία Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ, δραστηριοποιείται από το έτος 1996 ,
παρέχοντας υπηρεσίες οικονομικής διοικητικής και συμβουλευτικής φύσεως για τους
ΟΤΑ α’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα.
Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ψηφιακής Υποστήριξης γίνεται μέσω κωδικού,
ο οποίος δόθηκε και δοκιμάστηκε από τους υπαλλήλους του Δήμου μας για την
χρηστικότητα και λειτουργικότητα των παραπάνω υπηρεσιών
Προκειμένου να αξιοποιήσουμε για ένα χρόνο τις υπηρεσίες της παραπάνω
εταιρίας χρειάζεται να εγγραφούμε συνδρομητές.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εγγραφή του Δ’ημου μας
στις Υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου μας στις Υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης της
εταιρείας «Σ.Καραγιλάνης-υποστήριξη επιχειρήσεων ΕΠΕ».
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2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.230,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6451 με τίτλο
«Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του εκτελούμενου
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 58/2011
Αριθ. Απόφ 59/2011 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ –ΣΙΜΟΣ, ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”.
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 6ο θέμα είπε:
Εδώ

και

χρόνια

είναι

διαπιστωμένη

η

ανάγκη

δημιουργίας

περιφερειακού δρόμου που θα συνδέει τις παραλίες Παναγίτσας και Σίμου έτσι
ώστε

να

περιοριστεί

η

κίνηση

μέσα

στον

οικισμό

(αφού

τώρα

για

να

μετακινηθούμε από την μια παραλία στην άλλη απαιτείται να επιστρέψουμε στον
οικισμό), να μειωθεί κατά το ήμισυ η απόσταση μεταξύ των δύο πολυσύχναστων
προορισμών του νησιού μας με το ανάλογο περιβαλλοντικό όφελος (περιορισμό
ρύπων, εξασφάλιση ενέργειας, αποφυγή έντασης λόγω της διέλευσης των
αυτοκινήτων από τους στενούς δρόμους του οικισμού κ.λ.π. ).
Για την κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου, ζητήσαμε τεύχη
ανάθεσης

για

την

σύνταξη

της

απαιτούμενης

μελέτης

(συγκοινωνιακή,

τοπογραφική και περιβαλλοντική) τα οποία και μας διαβιβάστηκαν με το 20422/38-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και περιβάλλοντος του Δήμου
Σπάρτης.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω τεύχη ανάθεσης (81/2011), το κόστος
σύνταξης της μελέτης είναι 22.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Στον ΚΑ 30.7413.04

του προϋπολογισμού μας έχουμε εγγράψει

πίστωση 20.000,00 € για μελέτες- αδειοδοτήσεις.
Προκειμένου

να

προετοιμαστούμε

για

την

κατασκευή

του

τόσο

σημαντικού για τον Δήμο μας έργου, θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον
προϋπολογισμό και να ενισχύσουμε την υπάρχουσα πίστωση κατά 7.060,00 €.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά, γνωρίζοντάς σας ότι:
Στον ΚΑ 30.7323.02 του προϋπολογισμού έτους 2011 είχε εγγραφεί
πίστωση 119.700 € για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.
Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί όπως προέβλεπε η μελέτη,

έγινε η

συνοπτική επιμέτρηση κατά την οποία παρίστατο και ο αρμόδιος για την παραλαβή
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των έργων αξίας άνω των 5.869 € κ. Σταύρος Αρώνης και

εξεδόθη η από 21-3-

2011 πιστοποίηση της ΤΥΔΚ, και η βεβαίωση περαίωσης. Το κόστος

τελικά

περιορίστηκε σε 92.188,56€, οπότε υπάρχει αδιάθετη πίστωση 27.511,44 € η
οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που ενεγράφη οπότε
σύμφωνα με το άρθρο 161 του ΔΚΚ, δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνον για άλλο
έργο.
Από το ποσόν
προϋπολογισμό μας

αυτό λοιπόν προτείνω να

και

αναμορφώσουμε τον

να ενισχύσουμε την πίστωση γι αυτό σας καλώ να

αποφασίσουμε σχετικά.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Δ..Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
1. Για να δρομολογηθεί η εκτέλεση του έργου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΣΙΜΟΣ είναι
απαραίτητη η σύνταξη της σχετικής μελέτης. Η μελέτη θα ανατεθεί και θα συνταχθεί σύμφωνα
με τις τιμές και τους όρους των με αριθμό 81/2011 τευχών ανάθεσης που συντάχθηκαν και
θεωρήθηκαν στις 3-8-2011 από τον Δ/ντη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, του
Δήμου Σπάρτης
2. Για την αμοιβή του μελετητή ή των μελετητών στους οποίους θα ανατεθεί η μελέτη με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ως εξής: από τον
ΚΑ 30.7323.02 που - μετά την ολοκλήρωση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ- έχει
υπόλοιπο 27.511,44 μεταφέρει μέσω αποθεματικού ποσόν 7.060,00 € στον ΚΑ 30.7413.04
του προϋπολογισμού όπου ήδη είναι γραμμένη πίστωση 20.000,00 € για μελέτεςαδειοδοτήσεις
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαρ. Λιάρος διαχωρίζει τη θέση του λέγοντας ότι διαφωνεί με
την αναμόρφωση, γιατί θεωρεί ότι το ποσόν των 7.060 € που απαιτείται συμπληρωματικά για
την μελέτη, πρέπει να συμπληρωθεί από το αποθεματικό και όχι από τα 27.511 € του ΚΑ
30.7323.02, τα οποία πρέπει να διατεθούν για το δρόμο του συγκεκριμένου έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 59/2011

Αριθ. Απόφ 60/2011

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 7ο θέμα είπε:
Ενόψει της

νέας

ελαιοκομικής περιόδου

θα πρέπει να φροντίσουμε

εγκαίρως για την διεξαγωγή των εργασιών συντήρησης των αγροτικών δρόμων.
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Οι δρόμοι του νησιού μας ύστερα από την πολύ μεγάλη κίνηση του
φετινού καλοκαιριού έχουν πολλές φθορές και χρήζουν συντήρησης ώστε να
διεξαχθεί ομαλά η ελαιοκομική περίοδος.
Για τον λόγο αυτό

πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό

μεταφέροντας πίστωση 15.000,00 που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για τις εν λόγω
εργασίες.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά, υπενθυμίζοντάς σας ότι:
Στον ΚΑ 30.7323.02 του προϋπολογισμού έτους 2011 είχε εγγραφεί
πίστωση 119.700€ για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.
Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί όπως προέβλεπε η μελέτη,

έγινε η

συνοπτική επιμέτρηση κατά την οποία παρίστατο και ο αρμόδιος για την παραλαβή
των έργων αξίας άνω των 5.869 € κ. Σταύρος Αρώνης και

εξεδόθη η από 21-3-

2011 πιστοποίηση της ΤΥΔΚ, και η βεβαίωση περαίωσης. Το κόστος

τελικά

περιορίστηκε σε 92.188,56€, οπότε υπάρχει αδιάθετη πίστωση 27.511,44 € η
οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για τον σκοπό που ενεγράφη οπότε
σύμφωνα με το άρθρο 161 του ΔΚΚ, δύναται να χρησιμοποιηθεί -ύστερα από
αναμόρφωση- μόνον για άλλο έργο. Ήδη με προηγούμενη απόφασή μας εκ του
ποσού αυτού έχει διατεθεί για άλλο έργο πίστωση 7.060€. Άρα το υπόλοιπο του
συγκεκριμένου κωδικού είναι 20.450,44.
Από αυτό το ποσόν προτείνω να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό
και

να

μεταφέρουμε

μέσω

αποθεματικού

ποσόν

15.000,00

€

στον

Κ.Α.

30/6262.04 με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Δ..Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Θεωρεί απαραίτητη την εκτέλεση της εργασίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.
Γι αυτό

αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2011

μεταφέροντας

μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30.7323.02 (με τίτλο ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ),
ποσόν 15.000,00 € στον Κ.Α. 30/6262.04

με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαρ. Λιάρος διαφωνεί με την αναμόρφωση, γιατί θεωρεί ότι το
ποσόν των 15.000,00 € που απαιτείται για την εκτέλεση εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ πρέπει να γίνει από το αποθεματικό και όχι από περίσσευμα του ΚΑ 30.7323.02, το
οποίο πρέπει να διατεθεί για το δρόμο του συγκεκριμένου έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.
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Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 60/2011
Αριθ. Απόφ 61/2011

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ο δήμαρχος εισηγούμενο το θέμα είπε:

Στον ΚΑ 10/6266 του προϋπολογισμού μας έχουμε εγγράψει πίστωση 1.500,00 € για
συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού. Όμως με τις ανάγκες που προκύψανε από
την αναβάθμισή μας σε Δήμο (εφαρμογή διπλογραφικού, κ.λ.π.) αλλά και από την
απρόβλεπτη ανάγκη φόρτωσης νέου server (αφού αποδείχθηκε ότι ο παλαιός δεν κάλυπτε τις
νέες απαιτήσεις) με τη βάση δεδομένων που θα επιτρέψει την εγκατάσταση της
αναβαθμισμένης έκδοσης του οικονομικού και των άλλων προγραμμάτων, η υπάρχουσα
πίστωση δεν επαρκεί.Ύστερα από την έρευνα, τις προσφορές και τελικά την εκτίμηση του
κόστους, διαπιστώθηκε ότι για την αναβάθμιση απαιτείται ποσόν 5.050,00 €.
Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε για την συμπλήρωση της πίστωσης προκειμένου να
ολοκληρώσουμε την τόσο αναγκαία αναβάθμιση των εφαρμογών του λογισμικού μας, καθότι
το συντομότερο δυνατόν εκτός των άλλων θα πρέπει να καταχωρηθούν και τα στοιχεία
απογραφής του νέου μας Δήμου και η ενημέρωση του διπλογραφικού.
Στο αποθεματικό μας υπάρχει ποσόν 30.000,00€ το οποίο είναι εγγεγραμμένο για την
συμπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων και προτείνω να αναμορφώσουμε τον Προϋπολογισμό
έτους 2011 και να το χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με το άρθρο 161 του ΔΚΚ.
Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη
αναβάθμισης

Αποφασίζει ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2011 μεταφέροντας από τον
ΚΑ 9111 αποθεματικό κεφάλαιο,

ποσόν 3.550,00 € στον Κ.Α. 10/6266 για

ενίσχυση της πίστωσης των 1500,00 € που είναι εγγεγραμμένη με τίτλο
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ώστε να προκύψει συνολική πίστωση
5.050,00 € η οποία θα διατεθεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 61/2011
Αριθ. Απόφ 62/2011

ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Ο δήμαρχος εισηγούμενο το θέμα είπε:
Στην περιοχή μας έχει μεταξύ άλλων, προκύψει σοβαρό θέμα γιατί υπάρχουν βάσιμες
πληροφορίες ότι θα κλείσει το παράρτημα του ΙΚΑ Νεάπολης.
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Ως γνωστόν το ΙΚΑ εξυπηρετεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μία περιοχή 10.000
κατοίκων με μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη και τουριστική κίνηση.
Είναι αδιανόητο

οι συναλλασσόμενοι μιας τόσο ευρείας περιοχής και με έντονη

δραστηριότητα που σχετίζεται με το ΙΚΑ, να πρέπει να μετακινούνται 50+50=100 χιλιόμετρα
για κάθε συναλλαγή τους με αυτό.
Σίγουρα θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε και να ζητήσουμε από την ηγεσία του ιδρύματος να
επανεξετάσει το θέμα. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, έκανε
διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας,

Αποφασίζει ομόφωνα
Ζητά από το ΙΚΑ να επανεξετάσει την δυνατότητα διατήρησης του
παραρτήματος της Νεάπολης, προς αποφυγή της ταλαιπωρίας και των εξόδων των
κατοίκων των Βατίκων.
Εάν

δεδομένης

της

πολιτικής

λιτότητας

αυτό

είναι

ανέφικτο,

παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εξυπηρέτησης με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο χωρίς να απαιτείται μετακίνηση των συναλλασσομένων.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 62/2011 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό 14/30/8/2011 που αφού συντάχθηκε διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Σ.Αρώνη

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ.
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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