ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 149/2014
Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμός 16/2014 της 28-12-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά του Κ.Ε.Π στο κτήριο της Καζάρμας ».
Στη Νίσυρο σήμερα την 28η Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 του έτους 2014, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, ύστερα
από την με αριθμό πρωτ. 5323/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Μιχάλη Ανδριώτη του Νικολάου, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) η
οποία επιδόθηκε, με αποδεικτικό σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες
1. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡ.
3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
4. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
6. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ
7. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.

Απόντες
1. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ.
2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΜΑΡΤΙΝ ΠΑΝΑΓ.
3. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.
4. ΟΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
6. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ο Δήμαρχος Χριστοφής Ι. Κορωναίος , προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος και εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων προσκλήθηκαν και παρίστανται στη συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα 7 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την
ο
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8
θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.
Χριστοφή Κορωναίο για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο οποίος είπε τα εξής:

«Κύριοι συνάδελφοι, οι μεταστεγάσεις των ΚΕΠ οι οποίες πραγματοποιούνται κατόπιν ενημέρωσης και
έγκρισης της υπηρεσίας τους (σχετική η αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ / Φ.5/5/4028/14.2.2007 Εγκύκλιος) πρέπει, πέραν
της ικανοποίησης του σκοπού της εξοικονόμησης πόρων, να εκπληρώνουν και το σκοπό για τον οποίο
ιδρύθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, δηλαδή την εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων.
Δηλαδή πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε μέριμνα, μέσω της μεταστέγασης του ΚΕΠ:
- να επιτυγχάνεται ορθότερη γεωγραφική διασπορά, βασικό κριτήριο για τη σύσταση περισσότερων ΚΕΠ
ανά ΟΤΑ και
- να τηρούνται οι προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών για τη διασφάλιση των συνθηκών
εργασίας για τους εργαζόμενους και τους προσερχόμενους πολίτες.
Προκειμένου οι οικείες Δημοτικές Αρχές να προβούν στη μεταστέγαση ΚΕΠ πρέπει να αποστέλλουν στην
υπηρεσία του Υπουργείου κάτοψη σε κλίμακα 1:50, του νέου χώρου στέγασης, σύμφωνη με τις
προδιαγραφές του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), με αποτύπωση της εσωτερικής
διαρρύθμισης.
Επίσης πρέπει να γνωστοποιούν απαραιτήτως τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η μεταστέγαση,
καθώς και κάθε άλλο ενημερωτικό στοιχείο (π.χ. ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο, περιοχή και ταχυδρομική
διεύθυνση κ.ά. ) και Να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002, σύμφωνα με τις
οποίες τα ΚΕΠ πρέπει να στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα Άτομα με Αναπηρίες, κατά τις
διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
Ενόψει των ανωτέρω και για τον λόγο ότι το ΚΕΠ σήμερα στεγάζεται σε χώρο που προυπήρχε η
βιβλιοθήκη και που το κτίριο είχε παραχωρηθεί στον Δήμο από από τους αδελφούς Γιαννίδη για αυτό το

σκοπό προτείνεται η μεταστέγασή του στον χώρο του ανακαινισμένου κτιρίου Καζάρμας που βρίσκεται
στην είσοδο του Μανδρακίου. Εκεί θα εξυπηρετεί καλύτερα όλους τους κατοίκους της Νισύρου σε όλους
τους οικισμούς. Ιδιαίτερα τους μήνες της τουριστικής περιόδου που το νησί έχει πολλούς επισκέπτες η νέα
τοποθεσία θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του κέντρου του οικισμού.Ο χώρος που στεγάζεται σήμερα το
ΚΕΠ θα ξαναγίνει βιβλιοθήκη.
Όπως φαίνεται από την κάτοψη ισογείου, σε κλίμακα 1:50, της Αρχιτέκτονος κας Χαρτοφύλη Αννας του
προτεινόμενου χώρου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης & εξυπηρέτησης στο κτίριο Ατόμων με Αναπηρία,
κατά τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). θα εξασφαλιστεί και θα υπάρχει στο νέο
χώρο δίκτυο syzefxis που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ΚΕΠ.
Κατόπιν τούτων, προτείνεται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση υποβολής
αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και Διαδικασιών - Δ/νση
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ του Δήμου Νισύρου, το οποίο στεγάζεται
στο κτίριο της βιβλιοθήκης, στο κτίριο του Δήμου που βρίσκεται στην είσοδο του Μανδρακίου, Καζάρμα,
ο προτεινόμενος νέος χώρος του οποίου σύμφωνα με την κάτοψη ισογείου, σε κλίμακα 1:50, της
Αρχιτέκτονος κας Χαρτοφύλη Αννας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), με
αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης, πληροί όλες τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις»
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση, και τους
δημοτικούς συμβούλους που πήραν το λόγο, με ψήφους 6 υπέρ, και 1 λευκή του κυρίου Αχιλέα Σφακιανού
Aποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την μεταφορά του ΚΕΠ στο κτήριο της Καζάρμας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2014
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφετε όπως παρακάτω.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ

Σωστό απόσπασμα
Μανδράκι Νισύρου 29-12-2014
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΡΣΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ Ε
ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΑΔ
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚ.
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
.

