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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     
          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την  14

η
 Ιουλίου 2017 

 

Σήμερα, 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου, στην 

Ιουλίδα,  ύστερα από την 2770/10-7-2017 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 12 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ    
   
1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός   2. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος 
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 3. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 4. Νικόλαος Αυγ. Πολίτη 
5. Αντώνιος Β. Παούρης 5. Σώζα Αντ. Μουζάκη 
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  

7.Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

8. Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

9.Βασιλική Δ. Δεμένεγα  
10.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος  

11. Νικόλαος Στ. Παούρης  

12. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
          
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν. 
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
13

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14/7/2017 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2770/10-7-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1ο : Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 131/2017 απόφασης περί καθορισμού (ορθή 

διατύπωση) των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας 

σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμού τιμήματος για τους έχοντες το 

δικαίωμα της χρήσης με δημοπρασία. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 2
ο
: Αιτήσεις για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων έτους 2017. [εισηγητής: 

Πρόεδρος  Δ.Σ., κ. Στ. Βρεττός] 
 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση τοπικών 

παραδοσιακών πανηγυριών ν. Κέας. [εισηγήτρια, εντεταλμένη σύμβουλος κα. Ελ. 

Μορφωνιού] 
 

Θέμα 4
ο
: Απόφαση Δ.Σ. για απάντηση σε δηλώσεις Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σπίρτζη, σχετικά 

με τις υποδομές της Μακρονήσου. [εισηγητής Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 5
ο
: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κέας, σύσταση νέων θέσεων και εφαρμογή του αρθρ. 24 του 

Ν. 4479/2017(Α΄94). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 6
ο
: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Κέας κατά το σχολικό έτος 2017-18. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 7
ο
: Ανάθεση της υπόθεσης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος  απαλλοτρίωσης για 

την κατασκευή του έργου “Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – 

Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας” σε 

δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/06. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 8
ο
: Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές 

προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.44792017. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 

 

 

 

 



13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 14
η
  Ιουλίου 2017 

 

 

 

Θέμα 1ο : Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 131/2017 απόφασης περί καθορισμού (ορθή 

διατύπωση) των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμού τιμήματος για 

τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης με δημοπρασία. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
 
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος εισηγούμενος το 

1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’αριθμ. 131/2017 απόφασή του, το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 

όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών τα κάτωθι: 
 

«Α. Ενέκρινε την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν.2971/01 και την ΚΥΑ   ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017)  
Β. Καθόρισε τις θέσεις, τις εκτάσεις και το ύψος μισθώματος των παραχωρούμενων χώρων 

παραλιών σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση  
Γ. Ενέκρινε την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση σε όσους δεν 

έχουν γειτονικές των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίες ή 

ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής  ή ναυταθλητικά 

σωματεία.» 
 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ'αριθμ.226/2017 απόφασή της, εισηγείται 

και γνωστοποιεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι: 
 

Με τις υπ'αριθμ. 160,177/2017 αποφάσεις της, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε και 

εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας και τον καθορισμό του μισθωτικού 

ανταλλάγματος για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’αριθμ. 

ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) απόφασης ΚΥΑ περί 

“Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”(ΦΕΚ 1636Β΄/12-5-2017). 
 

Με την υπ’αριθμ. 220/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε το 

αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού των υπό παραχώρηση παραλιών για τις θέσεις 

Ποίσσες 1 (Βόρειο τμήμα), Ποίσσες 2 (Νότιο τμήμα), Ξύλα, Κούνδουρος-Μπούρη 1,  

Κούνδουρος-Μπούρη 2 ενώ για τις θέσεις Οτζιάς 1 (Ανατολικό τμήμα) και Οτζιάς 2 (Δυτικό 

τμήμα) δεν ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού, γενομένης δεκτής της ενστάσεως του κ. 

Ισιδώρου Θεοχαρόπουλου λόγω σφάλματος της διακήρυξης ως προς την ακριβή περιγραφή 

των δύο (2) υπό παραχώρηση τμημάτων της παραλίας. 
 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε τον επανακαθορισμό (ορθή διατύπωση) των δύο θέσεων 

για την παραλία Οτζιάς, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας και την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την 
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αναψυχή του κοινού και τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του μισθωτικού 

ανταλλάγματος ως ακολούθως: 

         α/α     Τοποθεσία       Άσκηση 

δραστηριότητας 
  

Τετραγωνικά  
      μέτρα 

   Τιμή 

εκκίνησης 

ανά τ/μ για 

χρήση 

ομπρελο-

ξαπλωστρών 

       Τιμή    
   εκκίνησης 
    ετησίως  
     -------- 
   Συνολικό 
    τριετές 

          1.       Οτζιάς 1    

(Ανατολικό 

τμήμα) 

   Τοποθέτηση   

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

    
         350 

 

     12,00€ 
    4.200,00€ 
   ---------- 
  12.600,00€ 

          2.       Οτζιάς 2        
(Δυτικό   

τμήμα) 

 Τοποθέτηση   

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

 

         350   
 

    12,00€ 
    4.200,00€ 
   ---------- 
  12.600,00€ 

 

Συνημμένα προσαρτάται παράρτημα ορθοφωτοχαρτών  με τις δύο θέσεις της παραλίας 

Οτζιάς 1 (Ανατολικό τμήμα) και Οτζιάς 2 (Δυτικό τμήμα). 
 

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων 

αιγιαλού και παραλίας. 
 

Τοποθεσία Eμβαδόν (m2) Διαστάσεις (m) 
Οτζιάς 1 350 39,2 8,93 
Οτζιας 2 350 36,83 9,5 

                                                               
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον επανακαθορισμό (ορθή διατύπωση) των δύο 

θέσεων για την παραλία Οτζιάς, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού-παραλίας και την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή 

την αναψυχή του κοινού και τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του μισθωτικού 

ανταλλάγματος ως ακολούθως: 
 

        A/A     Τοποθεσία       Άσκηση 

δραστηριότητας 
  Τετραγωνικά  
      μέτρα 

 Τιμή 

εκκίνησης ανά 

τ/μ για χρήση 

ομπρελο-

ξαπλωστρών 

       Τιμή    
   εκκίνησης 
    ετησίως  
     -------- 
   Συνολικό 
    τριετές 

          1.       Οτζιάς 1    

(Ανατολικό 

τμήμα) 

   Τοποθέτηση   

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

    
         350 

 

     12,00€ 
    4.200,00€ 
   ---------- 
  12.600,00€ 

          2.       Οτζιάς 2        
(Δυτικό   τμήμα) 

 Τοποθέτηση   

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

 

         350   
 

     12,00€ 
    4.200,00€ 
   ---------- 
  12.600,00€ 

Συνημμένα προσαρτάται παράρτημα ορθοφωτοχαρτών  με τις δύο θέσεις της παραλίας 
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Οτζιάς 1 (Ανατολικό τμήμα) και Οτζιάς 2 (Δυτικό τμήμα).  
 

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων 

αιγιαλού και παραλίας. 
 

Τοποθεσία Eμβαδόν (m2) Διαστάσεις (m) 
Οτζιάς 1 350 39,2 8,93 
Οτζιας 2 350 36,83 9,5 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα  της υπ’αριθμ. 131/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ.135/2017 απόφασή του. 
 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη του: 

1. Το Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/19.12.2001) και ειδικά τα άρθρα 2,13 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.47467/2017 και 15 και 31 αυτού ως ισχύουν 
2.  Την  ΚΥΑ  ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) 
3.  Την  τροποποιητική  ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017)  
4.  Την ΚΥΑ   ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β')        
5.  Τις υπ’αριθμ.1052758/1451/β0010/10.4.2012, Δ10Β1053970/1672εξ2013/29.3.2013 

και Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.2.2014, κοινές αποφάσεις των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,παραλίας,όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο.Τ.Α Α΄βαθμού. 
6. Την ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β'), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε  με την υπ'αριθμ. 

ΔΔΠ0006856/728Β'ΕΞ2015/08.05.2015(ΦΕΚ 828/Β/12-5-2015) ΚΥΑ και τα οριζόμενα 

του άρθρου 56 του ν. 4384/23-4-2016 (ΦΕΚ 78 Α)(ΔΔΠ/Β0007612/0630   ΕΞ2016) 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929(399Α΄)” Περί 

Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων” 
8.    Τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 
9.    Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 23/27-1-2000(18Α') 
10.   Τον Ν. 3463/2006 και τον Ν.3852/2010 
11.  Το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ 
12. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 49 του Ν.1416/84 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με   την παρ.11 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 
13. Το υπ’αριθμ.3727/16-5-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας 

Περιουσίας Αιγαίου-Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας 
14.   Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004(Φ.Ε.Κ 527/24.4.2004 Τβ') κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 
15. Τις υπ’αριθμ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (Τμήμα Ε΄) 
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16. Το υπ’αριθμ.οικ.22063/747/3.5.2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας,  Γεν.Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 
17.  Τις διατάξεις του π.δ 100/2014 (167 Α΄) Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, όπως ισχύει. 
18.Την υπ' αριθμ.104/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία                   

ψηφίστηκε ο  Κανονισμός Χρήσης Παραλιών  
     19.Το υπ’αριθμ.3817/12-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας         
     Περιουσίας  Αιγαίου -Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας   

 20.Το υπ’αριθμ.4165/20-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας 

Περιουσίας  Αιγαίου -Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας   
     21.   Την υπ’αριθμ. 10/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

22.   Τις υπ’αριθμ. 160/2017 και 177/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
23.   Την υπ’αριθμ. 131/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
24.   Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα όπως αυτός ισχύει 
25.  Το υπ’αριθμ.352/2-6-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας                    

Αιγαίου  
    26.   Την υπ’άριθμ. 2433/20-6-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου 
    27.   Τα πρακτικά της Δημοπρασίας της 30ης Ιουνίου 2017 
    28.   Την υπ’άριθμ. 2692/5-7-2017 Ένσταση-Αίτηση του κ. Ισιδώρου Θεοχαρόπουλου 
    29.   Την υπ’άριθμ. 2722/6-7-2017 Γνωμοδότηση του κ. Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη,  
    δικηγόρου επί της ενστάσεως-αιτήσεως του κ. Ισιδώρου Θεοχαρόπουλου. 
    30.   Την υπ’άριθμ. 2435/20-6-2017 Περίληψη Διακήρυξης  Δημοπρασίας 
    31.   Την υπ'αριθμ.220/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
32.   Την υπ'αριθμ.226/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
 
                                               (ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 
                                                           (10 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑ) 

 (Καταψηφίζουν οι κ.κ. Ν.Παούρης και Ελ.Τζουβάρας) 
 
Α.  Επανακαθορίζει (ορθή διατύπωση) τις δύο θέσεις για την παραλία Οτζιάς, για την 

παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας και την άσκηση 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και τη λήψη 

απόφασης για τον καθορισμό του μισθωτικού ανταλλάγματος ως ακολούθως: 
 

         α/α     Τοποθεσία       Άσκηση 

δραστηριότητας 
  Τετραγωνικά  
      μέτρα 

 Τιμή 

εκκίνησης ανά 

τ/μ για χρήση 

ομπρελο-

ξαπλωστρών 

       Τιμή    
   εκκίνησης 
    ετησίως  
     -------- 
   Συνολικό 
    τριετές 

          1.       Οτζιάς 1    

(Ανατολικό 

τμήμα) 

   Τοποθέτηση   

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

    
         350 

 

     12,00€ 
    4.200,00€ 
   ---------- 
  12.600,00€ 

          2.       Οτζιάς 2        
(Δυτικό   τμήμα) 

 Τοποθέτηση   

ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

 

         350   
 

     12,00€ 
    4.200,00€ 
   ---------- 
  12.600,00€ 
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Συνημμένα προσαρτάται παράρτημα ορθοφωτοχαρτών  με τις δύο θέσεις της παραλίας 

Οτζιάς 1 (Ανατολικό τμήμα) και Οτζιάς 2 (Δυτικό τμήμα).  
 

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων 

αιγιαλού και παραλίας. 
 

Τοποθεσία Eμβαδόν (m2) Διαστάσεις (m) 
Οτζιάς 1 350 39,2 8,93 
Οτζιας 2 350 36,83 9,5 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα  της υπ’αριθμ. 131/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ.135/2017 απόφασή του. 
 
Β. Εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση σε όσους δεν 

έχουν γειτονικές των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίες ή 

ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής  ή ναυταθλητικά 

σωματεία, για τις δύο (2) θέσεις για την παραλία Οτζιάς [Οτζιάς 1(Ανατολικό τμήμα)-  

Οτζιάς 2 (Δυτικό τμήμα] .  Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 160/2017 

 
 

Θέμα 2
ο
: Αιτήσεις για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων έτους 2017. [εισηγητής: 

Πρόεδρος  Δ.Σ., κ. Στ. Βρεττός] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέφανος Βρεττός εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι: 
     «Ο κάτωθι πολίτης ζητά με αίτησή του τη μίσθωση κοινόχρηστου χώρου:  
 

1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Λαγκώνη Δημητρίου της 

εταιρείας LEON IKE (BAR LEON) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .  
Ο κ. Λαγκώνης Δημήτριος,  ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην 

Ιουλίδα, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2476/21-6-2017 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση 

κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  
 

Η  άδεια στον αιτούντα θα χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι ταμειακά ενήμερος. 
 

Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει αν θα μισθώσει τους προαναφερθέντες αιτούμενους 

κοινόχρηστους χώρους στον ανωτέρω πολίτη και με ποιους όρους, λαμβάνοντας υπόψη την 

κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αριθμ. 207/2016 απόφασή του περί τελών μίσθωσης 

κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2017. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το Ν. 

3463/2006, άρθρο 37, το Β.Δ από 24-9/20 – 10 -58 άρθρο 13, το Ν. 1080/1980, άρθρο 3, το 

Ν. 1043/1980, το Ν. 1577/1985, την αρ. 19 - Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 

το Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και 48, το Ν. 1828/89, το Ν. 1900/90, το Ν. 

1337/83 άρθρο 17, παρ. 4, το Π.Δ 6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α- Ν.1337/1983 άρθρο 6, το 

Ποιν. Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 και το Ν. 3254/04, την υπ'αριθμ.207/2016 απόφαση του 

Δ.Σ, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

     Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον κάτωθι πολίτη, μόνο εφόσον είναι 

ταμειακά    ενήμερος. 
           1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου  χώρου συνολικής επιφάνειας 15,00 τ.μ, στον κ. 

Λαγκώνη Δημήτριο ,  ιδιοκτήτη  καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ιουλίδα 

Κέας,με τον διακριτικό τίτλο   “BAR LEON” για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 161/2017 
 

 

 

 

 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση τοπικών 

παραδοσιακών πανηγυριών ν. Κέας. [εισηγήτρια, εντεταλμένη σύμβουλος κα. Ελ. 

Μορφωνιού] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος, κα 

Ελευθερία Μορφωνιού η οποία εισηγούμενη το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 

ότι: 
Με αίτημά του ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Οτζιά ζητά τη συνδιοργάνωση με το Δήμο 

Κέας παραδοσιακού πανηγυριού, στον Οτζιά την 20
η
 Ιουλίου 2017.  

Κατά τη «Γιορτή του Οτζιά» θα γίνει παρουσίαση της διαδικασίας της παραγωγής 

και του απλώματος τζιώτικου τραχανά. Θα ακολουθήσει μουσική, με οργανοπαίκτες 

παραδοσιακών οργάνων που θα παίξουν σκοπούς του νησιού.  
Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης ο Δήμος μας καλείται να καλύψει 

τη δαπάνη για τις ανάγκες της ηχητικής κάλυψης της μουσικής και του φωτισμού του χώρου 

της εκδήλωσης, καθώς και την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους Α3, ύψους έως του ποσού 

των 526,00€. 
Επιπλέον, ο Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Ποισσών Κέας «Άγιος 

Ισίδωρος» αιτείται με έγγραφό του από το Δήμο Κέας τη συνδιοργάνωση του ετήσιου 

πανηγυριού στην περιοχή των Ποισσών στις 6 Αυγούστου 2017. Στο πλαίσιο της 

συνδιοργάνωσης ο Σύλλογος αιτείται τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην κάλυψη μέρους 

των εξόδων της εν λόγω εκδηλώσεως έως του ποσού των 700€. Το ποσό αυτό θα 
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χρησιμοποιηθεί για αγορά κεράσματος (σουβλάκια) και την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους 

Α3. 
Ομοίως, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Καρθαία» αιτείται με έγγραφό του από το Δήμο 

Κέας τη συνδιοργάνωση του ετήσιου πανηγυριού στην περιοχή της Κάτω Μεριάς στις 16 

Αυγούστου 2017. Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης ο Σύλλογος αιτείται τη συμμετοχή του 

Δήμου Κέας στην κάλυψη μέρους των εξόδων της εν λόγω εκδηλώσεως έως του ποσού των 

700€. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά αναλώσιμων υλικών (χαρτικά, 

αλουμινόχαρτο, πλαστικά πιάτα), στην αγορά κρασιού, εμφιαλωμένων νερών, τριμμένου 

πάγου, τσίπουρου και λικέρ μαστίχας καθώς και την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους Α3. 
. 
Εισηγούμαστε την έγκριση για: 

1. τη συνδιοργάνωση της «Γιορτής του Οτζιά», στην παραλία του Οτζιά στις 20 

Ιουλίου 2017  

2. τη συνδιοργάνωση του τοπικού παραδοσιακού πανηγυριού με το Σύλλογο «Άγιος 

Ισίδωρος» στις Ποίσσες στις 6
η
 Αυγούστου 2017  

3. και του τοπικού παραδοσιακού πανηγυριού με το Σύλλογο «Καρθαία» στην Κάτω 

Μεριά στις 16
η
 Αυγούστου 2017. 

 

Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.826,00€ συμπ.ΦΠΑ, 

αναλυτικά για τα κάτωθι:. 
1. Για τη Γιορτή του Οτζιά της 20

ης
 Ιουλίου στον Οτζιά 526,00€ (συμπ. ΦΠΑ)  

         -έως 496,00 για φωτισμό της εκδήλωσης 

         -έως 30,00€ για την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους Α3  

η ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου. 

 

2. Για το πανηγύρι της 6
ης

 Αυγούστου στις Ποίσσες, 650,00€ (συμπ ΦΠΑ)  
                     -έως 620,00€ για αγορά κεράσματος (χοιρινά σουβλάκια) 
                     -έως 30,00€ για την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους Α3 
 

3. Για το πανηγύρι της 16
ης

 Αυγούστου στην Κάτω Μεριά 650,00€(συμπ ΦΠΑ) 

       -έως 620,00€ για αγορά αναλωσίμων (χαρτικά, αλουμινόχαρτο, πλαστικά 

πιάτα), κρασιού, εμφιαλωμένων νερών, τριμμένου πάγου, τσίπουρου και λικέρ 

μαστίχας) 
          -έως 30,00€ για την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους Α3 
 

και τη διάθεση πίστωσης 526,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις» και πίστωσης 1.300,00€, που θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6443 

«Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών & τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2017 του 

Δήμου, στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 
  
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
 

Η κα Βελισσαροπούλου, αν και θεωρεί ότι το ποσό για τη γιορτή του Οτζιά είναι 

μεγάλο, θα υπερψηφίσει. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, την εισήγηση της δημοτικής συμβούλου, και 

την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει:  

 τη συνδιοργάνωση τη συνδιοργάνωση της «Γιορτής του Οτζιά», στην παραλία του 

Οτζιά στις 20 Ιουλίου 2017  

 τη συνδιοργάνωση του τοπικού παραδοσιακού πανηγυριού με το Σύλλογο «Άγιος 

Ισίδωρος» στις Ποίσσες στις 6
η
 Αυγούστου 2017  

 και του τοπικού παραδοσιακού πανηγυριού με το Σύλλογο «Καρθαία» στην Κάτω 

Μεριά στις 16
η
 Αυγούστου 2017. 

 

2. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 1.826,00€ συμπ. ΦΠΑ, αναλυτικά για τα κάτωθι: 

-Για τη Γιορτή του Οτζιά της 20
ης

 Ιουλίου στον Οτζιά 526,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την 

ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης  

         -έως 496,00 για φωτισμό της εκδήλωσης 
         -έως 30,00€ για την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους Α3  
-Για το πανηγύρι της 6

ης
 Αυγούστου στις Ποίσσες, 650,00€ (συμπ ΦΠΑ)  

                     -έως 620,00€ για αγορά κεράσματος (χοιρινά σουβλάκια) 
                     -έως 30,00€ για την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους Α3 

-Για το πανηγύρι της 16
ης

 Αυγούστου στην Κάτω Μεριά 650,00€(συμπ ΦΠΑ) 

          -έως 620,00€ για αγορά αναλωσίμων (χαρτικά, αλουμινόχαρτο, πλαστικά 

πιάτα), κρασιού, εμφιαλωμένων νερών, τριμμένου πάγου, τσίπουρου και λικέρ 

μαστίχας) 
          -έως 30,00€ για την εκτύπωση 30 αφισών μεγέθους Α3 
 

3. Διαθέτει πίστωση 526,00€ (συμπ. ΦΠΑ) που θα βαρύνει ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις» και πίστωση 1.300,00€ (συμπ. ΦΠΑ), που θα βαρύνει τον 

Κ.Α 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών & τοπικών εορτών» του 

προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου, στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2017 

 
 

Θέμα 4
ο
: Απόφαση Δ.Σ. για απάντηση σε δηλώσεις Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σπίρτζη, 

σχετικά με τις υποδομές της Μακρονήσου. [εισηγητής Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος 

εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής: 

«To Δημοτικό Συμβούλιο Κέας ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη για τη νήσο Μακρόνησο και θεωρεί θετικό 

το ενδιαφέρον του για το νησί και την επίσκεψή του σε αυτό. Ιδιαιτέρως για την πρόθεσή 
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του να προχωρήσει το Υπουργείο σε εργασίες επισκευής και κατασκευής συγκεκριμένων 

έργων υποδομών. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του αυτή, δηλώνει το σεβασμό του για 

την ιστορικότητα της Μακρονήσου και ειδικά για τα ιστορικά μνημεία, τα οποία έχουν 

χαρακτηριστεί διατηρητέα.  
Δηλώνει επίσης τη διαχρονική επιθυμία οι χώροι αυτοί να προστατευθούν και να 

διατηρηθούν  όπως αρμόζει. Έχει προς τούτο μάλιστα επανειλημμένα προσφύγει σε φορείς 

της Κεντρικής Διοίκησης, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, το τότε Υπουργείο Χωροταξίας 

και Περιβάλλοντος κ.λπ.  
Συγχρόνως, όμως, έχει απαιτήσει και την προστασία των ολίγων πλέον βοσκών, 

οι οποίοι έχουν εναπομείνει και οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν άλλο 

επάγγελμα πλέον.  
Συμφωνεί με την προστασία του νησιού από κακόβουλες, παράνομες και 

κατακτητικές ενέργειες, για τον έλεγχο των οποίων καταβάλει συνεχή προσπάθεια.  
Δηλώνει, συγχρόνως, ότι η εφαρμογή των ζωνών χρήσεις και άλλων θεμάτων 

είναι πλέον κατεπείγουσα και απαραίτητη, βάσει της οποίας και ο Δήμος Κέας, αλλά και οι 

αρμόδιοι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα οδηγηθούν να προστατέψουν το νησί, να 

αναδείξουν την ιστορικότητά του, αλλά και να αξιοποιήσουν τους πόρους του νησιού με τις 

κατάλληλες υποδομές.  
Σε οποιαδήποτε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίων εκφράζει την 

άποψη όλων των δημοτών της νήσου Κέας, δεν διατίθεται να απεμπολήσει οποιοδήποτε 

ιστορικό και κατοχυρωμένο, βάσει δικαστικών αποφάσεων, δικαίωμά του.  
 

Για το λόγο αυτό, ο κύριος Υπουργός και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τη 

Μακρόνησο, οφείλει να γνωρίζει και να λάβει σοβαρά υπόψη του όλες τις ιστορικές πτυχές 

που αφορούν στο νησί και οι οποίες είναι οι εξής: 
• Το 1790 ο Τουρκοαιγυπτιακός στόλος πραγματοποιεί απόβαση στην Κέα και 

προβαίνει σε σφαγές, λεηλασίες εμπρησμούς ως αντίποινα στους Κείους για την βοήθεια 

που παρείχαν, προκειμένου να φυγαδευτεί ο Λάμπρος Κατσώνης, ο οποίος είχε αποκλειστεί 

από τους Τούρκους στο νησί.  
• Το 1837 η Μακρόνησος παραχωρείται στην Κέα εν είδει αποζημίωσης για τις ζημιές 

που υπέστη το νησί. 
• Το 1860 η τότε Κοινότητα Κορησσίας Κέας εκμισθώνει για πρώτη φορά σε 

διάφορους ποιμένες εκτάσεις της Μακρονήσου για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 

αυτής, την ανέγερση ναού το 1897 κ.λπ., χωρίς ποτέ το Δημόσιο να παρεμποδίσει την 

εκμίσθωση αυτή. 
• Το 1946 κατασκευάζονται στο νησί στρατόπεδα εξορίας, ενώ από τον Απρίλιο του 

1947 η Μακρόνησος στη διάρκεια του Εμφυλίου χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο 

συγκέντρωσης «εθνικής αναμόρφωσης» για χιλιάδες κομμουνιστές, πολιτικούς 

κρατούμενους και λιποτάκτες στρατιώτες.    
• Το 1956 η Κοινότητα Κορησσίας λαμβάνει από το Υπουργείο Εσωτερικών 

αποζημίωση για αποθετική ζημία. 
• Η δια χρησικτησίας κτήση κυριότητας όλης της Μακρονήσου από την τότε 

Κοινότητα Κορησσίας αναγνωρίζεται με την υπ’ αριθμ. 80/1948 απόφαση του 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικός_Εμφύλιος_1946_-_1949
https://el.wikipedia.org/wiki/Στρατόπεδο_συγκέντρωσης
https://el.wikipedia.org/wiki/Στρατόπεδο_συγκέντρωσης
https://el.wikipedia.org/wiki/Κομμουνισμός
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πολιτικός_κρατούμενος&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πολιτικός_κρατούμενος&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Λιποτάκτες_στρατιώτες&action=edit&redlink=1
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Πρωτοδικείου Σύρου, που έγινε τελεσίδικη με την υπ’ αριθμ. 112/1948 απόφαση του 

Εφετείου Αιγαίου και αμετάκλητη με την υπ’ αριθμ. 390/1995 απόφαση του Αρείου Πάγου.  
• Το 1989 το Υπουργείο Πολιτισμού, με απόφαση της τότε Υπουργού, χαρακτηρίζει 

τη Μακρόνησο ιστορικό τόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50 "περί προστασίας 

ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης, μεταγενέστερων του 1830". 
• Το 1995 με ΠΔ (ΦΕΚ Δ’895/1.11.1995) αναφορικά με τις χρήσεις γης τη 

Μακρονήσου, το ΥΠΕΚΑ απαγορεύσει, μεταξύ άλλων τη βόσκηση στο νησί. 
• Έως το 2012 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει ετησίως άδειες 

αναγκαστικής εισδοχής των κτηνοτρόφων στο νησί της Μακρονήσου και συγκεκριμένα 

στους χώρους βοσκής του νησιού. 
• Το 2014 στο πλαίσιο Σχεδίου Νόμου για την ψήφιση τροπολογίας του ΠΔ 895/1995, 

η εισηγητική έκθεση αναφέρει τροποποίηση του άρθρου 2 του ΠΔ με την προσθήκη της 

ιχθυοκαλλιέργειας, της ενσταβλισμένης εντατικής κτηνοτροφίας και του κυνηγιού στις 

δραστηριότητες που θα επιτρέπονται στη Μακρόνησο μετά από ενέργειες του Δήμου Κέας 

και με σύμφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.  Η τροπολογία 

αυτή, για ανεξήγητους λόγους, απεσύρθη.» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ότι: 
Σε οποιαδήποτε διαβούλευση ή πρόθεση για δράσεις στο νησί θα συμμετέχει δια των 

αρμοδίων οργάνων του, υπενθυμίζοντας ότι η νήσος Κέα είναι διοικητικά και ιδιοκτησιακά 

υπεύθυνη για τη νήσο Μακρόνησο ή την νήσο “Ελένη”. 
Θα κοινοποιήσει τη θέση του αυτή σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ήτοι στα Υπουργεία 

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Μεταφορών, στους Βουλευτές Κυκλάδων και στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2017 

 

 

 
 

Θέμα 5
ο
: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κέας, σύσταση νέων θέσεων και εφαρμογή του αρθρ. 24 

του Ν. 4479/2017(Α΄94). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Αναβάλλεται 
 

 

Θέμα 6
ο
: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Κέας κατά το σχολικό έτος 2017-18. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος 
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εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής: 

«Κατά το σχολικό έτος 2017-18, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα εφαρμόσουν 

Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς 

τους. 
 

α) Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 

απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά 

μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών τη εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο 

και, παράλληλα, «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό 

χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. 
 

Στην εφαρμογή της Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και τον ΟΑΕΔ οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους τύπους εκπαιδευτικών 

δομών. 
 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του 

νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη 

διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Από αυτό το ποσό η 

χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο 

ποσό των 9,35€ ανά ημέρα μαθητείας. 
 

Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμο μας πρέπει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού 

της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και 

επειδή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των φορέων για την εκπαίδευση των 

μαθητευόμενων στον Δήμο,  
παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει : 
 

Για την ένταξη του Δήμου Κέας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας 

του σχολικού έτους 2017-2018, για συνολικό αριθμό ενός (1) μαθητευόμενου  της 

παρακάτω ειδικότητας: 
 

Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ  
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΣΥΒΑΣΗ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΌ 

ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2016-

17 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ 

ΕΤΟΣ 2017-18 

1 Υπάλληλος Διοίκησης 

και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

ΕΠΑΛ 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ   0 1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Δημάρχου 
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Κέας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της 

μαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018, για συνολικό αριθμό ενός (1) μαθητευόμενου της 

παρακάτω ειδικότητας 
 

 

Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ  
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΣΥΒΑΣΗ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΑΠΌ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 

2016-17 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩ

Ν ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2017-

18 

1 Υπάλληλος 

Διοίκησης και 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

ΕΠΑΛ 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ   0 1 

 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους 

αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.  
 

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου 

νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη 

διάρκεια του Προγράμματος. Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη 

μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα μαθητείας. Το 

ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται 

μηνιαίως από το Δήμο Κέας . 
 

 Για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ο Δήμος Κέα  θα καταβάλλει ολόκληρο το 

ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.  
 

Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους 

παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 

1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 

4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών 

αποδοχών. 
 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων θα βαρύνει του Κ.Α 10.6041 

και του 10.6054  του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017 . 

Και στους δύο Κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 164/2017 
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Θέμα 7
ο
: Ανάθεση της υπόθεσης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος  απαλλοτρίωσης 

για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη δημοτική οδό 

Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ 

Κέας” σε δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 281 του ν. 

3463/06. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος 

εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ 2 

περιπτ. ι του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της  

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  

αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε 

ανώτατα  δικαστήρια. 
Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν 

προσληφθεί  δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' 

εξαίρεση, η ανάθεση  σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, 

ζητημάτων, τα οποία έχουν  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται 

σύμφωνα με την παράγραφο  3 του άρθρου 281.  
Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύει, 

ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται 

σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η αμοιβή 

τους μπορεί να  ελαττωθεί, με απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αμοιβών τους 

έως το πενήντα τοις  εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, 

ύστερα από εκτίμηση της  οικονομικής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει 

διορίσει το δικηγόρο. 
2. Τα δικαστήρια μπορούν να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που επιδικάζεται 

σε  βάρος ή υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, σε ποσό που φθάνει έως το πενήντα τοις εκατό 

(50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 
3. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή 

εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του 

κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική 

απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 
 

Στο Δήμο μας όπως γνωρίζεται εκκρεμεί το θέμα καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος  

απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη 

δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς 

τον ΧΥΤΑ Κέας”, η δικαστική αντιμετώπιση του οποίου έχει ιδιαίτερη  σημασία και 

σπουδαιότητα για το Δήμο και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία. 
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Εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι αυτό της 

δικηγόρου κ. Αγγελικής Καλλία, Διδάκτωρ νομικής με πολυετή και ιδιαίτερη εμπειρία σε 

παρόμοιες υποθέσεις, αφού συνεργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα με την εταιρία 

“Εγνατία Οδός Α.Ε.” . 
Η παροχή του γραφείου για τη συγκεκριμένη απόφαση παρέχεται έναντι αμοιβής  του 

ποσού των 5.704,00 €, εκ των οποίων τα 3.398,44 € θα διατεθούν στο έτος 2017 και τα 

υπόλοιπα  2.305,56  €   στο έτος 2018, σύμφωνα με την προσφορά του την οποία θέτω 

υπόψη σας.  
 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Δήμαρχο, έλαβε υπόψη του  
-το άρθρο 103 παρ 2 περιπτ. ι και το άρθρο 281 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(Ν. 3463/06) 
-το γεγονός ότι πρόκειται για ζήτημα η δικαστική αντιμετώπιση του οποίου έχει 

ιδιαίτερη  σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη 

νομική γνώση και εμπειρία 
-την προσφορά της δικηγόρου κ. Αγγελικής Καλλία, ο οποίος έχει πολυετή και μεγάλη 

εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις και εξειδικευμένη νομική γνώση 
-τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον ΚΑ 00.6111.0001 στο προϋπολογισμό του έτους 

2017 για 3.398,44 €  και τα υπόλοιπα  2.305,56  € σε αντίστοιχο κωδικό του 2018. 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1-Την ανάθεση στη δικηγόρο  κ. Αγγελική Καλλία , της υπόθεσης καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδος  απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση 

υφιστάμενης οδού από τη δημοτική οδό Ιουλίδας – Ποισσών έως τον κόμβο 

σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς τον ΧΥΤΑ Κέας”, η οποία είναι Διδάκτωρ 

νομικής με πολυετή και ιδιαίτερη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις και με 

εξειδικευμένη νομική γνώση . 
2-Η παροχή του γραφείου για τη συγκεκριμένη απόφαση παρέχεται έναντι αμοιβής  του 

ποσού των 5.704,00 €, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων, καθώς και 

των εξόδων μετακίνησης,  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 165/2017 
 

 

 

 

Θέμα 8
ο
: Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές 

προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.44792017. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
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Ανάβαλλεται 
 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 

Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
                                   
           Στέφανος Βρεττός                                                 1. Γεώργιος Πατητής 
   
                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     
    
                                                                                                 4. Κων/νος Θώδος      
  
                                                                                                 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 Βρέτταρος 
    

                
                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         
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                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 
 


