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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  24η  Οκτωβρίου 2014

Σήμερα,  24η  Οκτωβρίου  2014,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  20:30  συνήλθε  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του
Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την
6611/20.10.2014 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. Νικόλαος Αντ.Ζουλός
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός                                         2. Βασίλειος Ελ. Δεμένεγας
3. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος                                3. Μαρία Αυγ. Ξέστερνου
4. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  
5. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού                 
6. Αντώνιος Β. Παούρης                        
7. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης                                          
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου                           
9. Βασιλική Δ. Δεμένεγα                              (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
10. Σώζα Αντ. Μουζάκη                          
11. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
12. Νικόλαος Στ. Παούρης
13. Εμμανουήλ Λέανδρος
14. Δημήτριος Μουζάκης

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ απουσιάζει 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
18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/10/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  6611/20.10.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Ορθή  επανάληψη  υπ’  αριθμ.  169/2014  απόφασης  ΔΣ  για  την  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. Ι. Ευαγγέλου]

2. Ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 141/2014 απόφασης Δ.Σ. για την αποδοχή και
κατανομή επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, στο πλαίσιο
εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους
ΟΤΑ [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής]

3. Ορισμός  Επιτροπής  καταστροφής,  εκποίησης,  μετασκευής  και  απόσυρσης
κινητών  πραγμάτων  του  Δήμου  [εισηγητής:  Πρόεδρος  Δ.Σ.,  κ.  Στέφανος
Βρεττός]

4. Καθιέρωση  χρήσης  σήματος  δηλωτικού  του  Δήμου  Κέας  (λογότυπο)
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου].

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση  για  αίτηση  έκδοσης  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  του
έργου  «Αποκατάσταση  &  σηματοδότηση  περιηγητικών  διαδρομών  –
μονοπατιών  νήσου  Κέας»  στο  πλαίσιο  του  τοπικού  προγράμματος
προσέγγισης Leader  του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
της  Ελλάδας  2007  –  2013»  της  ομάδας  τοπικής  Δράσης  «Αναπτυξιακή
εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου].

2. Έγκριση υπογραφής σύμβασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων του LEADER & την ένταξη του
έργου  “Αποκατάσταση  &  σηματοδότηση  περιηγητικών  διαδρομών  –
μονοπατιών νήσου Κέας” στο Τεχνικό Πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό του
Δήμου  
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Θέμα 1ο:  Ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 169/2014 απόφασης ΔΣ για την 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 λαογρα-
φικό – πολιτιστικό - αγροτικό εκθετήριο»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος ει-
σηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  με  την  υπ’  αριθμ.
169/2014 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή, εκ
μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης ένταξης της δράσης: «Μετα-
τροπή πρώην Δημοτικού Σχολείου Ελληνικών Κέας σε λαογραφικό – πολιτιστικό -
αγροτικό εκθετήριο» στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader
της Ομάδας Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Στην εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθη στο συνολικό προϋπολογισμό της
πρότασης, το κόστος των απαιτούμενων μελετών, μετά την έγκριση αυτού, δαπάνη η
οποία είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα. 

Για το λόγο αυτό η εισήγηση διαμορφώνεται ως εξής:
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 μελετών
3. 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.
4. Δαπάνες  προμήθειας  καινούργιου  μηχανολογικού  εξοπλισμού,
περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
5. Δαπάνες  προμήθειας  λοιπού  εξοπλισμού απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  του
έργου
Ο  προϋπολογισμός  των   ανωτέρω  ομάδων  εργασιών  θα  ανέλθει  στο  ποσό  των
243.377,50 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.
6. 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.
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• 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
συμπεριλαμβανομένου 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.

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.  Τα  σεμινάρια  αυτά  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στους
συμμετέχοντες να δουν από κοντά την υφαντική τέχνη και την μουσική παράδοση
που άκμασε στην περιοχή μέσα από επίδειξη της τέχνης του αργαλειού, αλλά και της
κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων, όπως η τσαμπούνα και το ντουμπί.

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
244.328,70€ 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: 170/2014
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Θέμα 2ο: Ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 141/2014 απόφασης Δ.Σ. για την αποδοχή
και κατανομή επιχορήγησης κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, στο πλαίσιο
εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γ. Πατητή, ο οποίος ειση-
γούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την 141/2014 απόφασή
του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή επιχορήγησης κατά το
άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, συνολικού ύψους 11.016,16€, μειωμένου κατά 0,15%
για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 16,55€, τελικό ποσό: 11.016,16€, καθώς και τη
διάθεσή του για την εκτέλεση δαπανών που εντάσσονται στους κωδικούς της ομάδας
6 του προϋπολογισμού που αφορούν στα λειτουργικά έξοδα χρήσης.

Μετά από προφορική υπόδειξη της υπηρεσίας ελέγχου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, στην εν λόγω απόφαση αναφέρονταν ενδεικτικά μόνο οι κωδικοί
εξόδων του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, στους οποίους θα κατανεμηθεί το εν
λόγω ποσό και όχι και ο αντίστοιχος κωδικός εσόδου.

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την ορθή επανάληψη της σχετικής απόφασης
ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29363/06.08.2014 (ΑΔΑ: 7Π1ΒΝ-ΨΩΘ) απόφα-
ση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η απόδοση στους Δήμους της χώρας του
1/12 του συνολικού ποσού της έκτης (ΣΤ’) δόσης, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27
του ν 3756/2009, από τις οποίες προκύπτει η χρηματοδότηση του Δήμου μας με το
συνολικό ποσό των 11.032,71€, μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλα-
δή ποσού 16,55€, τελικό ποσό: 11.016,16€
Εισηγούμαστε την αποδοχή του ανωτέρω τελικού ποσού  (ΚΑ εσόδου: 0619.0002
«Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες αρθ. 27 Ν. 3756/09») και την κατανομή της
επιχορήγησης αυτής  σε κωδικούς  εξόδων λειτουργικών δαπανών του προϋπολογι-
σμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014 για την εκτέλεση δαπανών που εντάσ-
σονται στους κωδικούς της ομάδας 6 του προϋπολογισμού, που αφορούν στα λει-
τουργικά έξοδα χρήσης.

Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι ΚΑΕ.:
1. 10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
2. 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
3. 10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
4. 10.6312 «Λοιποί φόροι»
5. 10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
6. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων»
7. 30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και  επισκευής οδικού δικτύου»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει εκ νέου την αποδοχή και την ανωτέρω
κατανομή επιχορήγησης ύψους 11.016,16€ κατά το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, στο
πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους
ΟΤΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
την υπ’ αριθμ.  29363/06.08.2014 (ΑΔΑ: 7Π1ΒΝ-ΨΩΘ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, το άρθρο 27 του ν 3756/2009  και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Αποδέχεται  επιχορήγηση  κατά  το  άρθρο  27  του  Ν.  3756/2009,  συνολικού  ύψους
11.016,16€, μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 16,55€,
τελικό  ποσό:  11.016,16€  (ΚΑ εσόδου:  0619.0002 «Επιχορήγηση για  λειτουργικές
δαπάνες αρθ. 27 Ν. 3756/09»), καθώς και τη διάθεσή του για την εκτέλεση δαπανών
που εντάσσονται στους κωδικούς της ομάδας 6 του προϋπολογισμού που αφορούν
στα λειτουργικά έξοδα χρήσης.

Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι ΚΑΕ:

10.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων»
10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»
10.6266 « Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού»
10.6312 «Λοιποί φόροι»
10.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»
30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων»
30.6662.0001 «Υλικά συντήρησης και  επισκευής οδικού δικτύου»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 171/2014

Θέμα  3ο:  Ορισμός  Επιτροπής  καταστροφής,  εκποίησης,  μετασκευής  και
απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Στέφανος Βρεττός εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), το οποίο αναφέρει:
«6. Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του

δημοτικού συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής, η οποία αποτελεί-
ται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τους
οποίος ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού συμ-
βουλίου για την διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις,
τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και ένα τεχνικό
υπάλληλο του δήμου...»

2. Την ανάγκη καταστροφής τέτοιων αντικειμένων του Δήμου
Εισηγούμαστε τον ορισμό της προβλεπόμενης από το άρθρο 199, παρ. 6  του

Ν. 3463/2006 Επιτροπής, η οποία θα γνωματεύει για την καταστροφή ή εκποίηση κι-
νητών  πραγμάτων,  για  είδη  που  καμία  εξυπηρέτηση  δεν  προσφέρουν  πλέον  στις
ανάγκες του Δήμου και ουδεμία ή ελάχιστη υπολειπόμενη αξία έχουν, ενώ παράλλη-
λα δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Προτείνουμε τους:
Μαρία Ξυδοπούλου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος πλειοψηφίας
Δημήτριος Καβαλιέρος, Αντιδήμαρχος Κέας
…………………………………, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας

Η επικεφαλής της μειοψηφίας του Δ.Σ., κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, ορίζει
ως μέλος της μειοψηφίας τον κ. Δημήτριο Μουζάκη δημοτικό σύμβουλο.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρ-
θρο 199 παρ.  6  του Ν.  3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  την εισήγηση του Προέδρου και  την
πρόταση της μειοψηφίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης
κινητών πραγμάτων του Δήμου Κέας τους:

Μαρία Ξυδοπούλου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος πλειοψηφίας
Δημήτριος Καβαλιέρος, Αντιδήμαρχος Κέας
Δημήτριος Μουζάκης, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 172/2014

Θέμα 4ο: Καθιέρωση χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Κέας (λογότυπο)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο
5  παρ.2  του  Ν  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης):
«Οι  Δήμοι  μπορούν  να  κάνουν  χρήση  ιδιαίτερου  δηλωτικού  σήματος.  Το  σήμα
καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
συμβουλίου τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την
ιστορία την μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους.».

Το αντίστοιχο  προβλέπεται  και  στο  άρθρο 9  παρ 2 του Νόμου 3463/2006
(Νέος Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων), σύμφωνα με το οποίο: «Οι Δήμοι μπορούν
να κάνουν χρήση σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί την
διοικητικής τους περιφέρεια.

Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου κατά συνεκτίμηση
των στοιχειών,  τα οποία σχετίζονται  με την ιστορία,  τη μυθολογία και  τα τοπικά
χαρακτηριστικά  της  περιοχής,  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη  του  Συμβουλίου  των
Τοπωνυμιών».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14 του Νόμου 2539/1997 (Συγκρότηση
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης):
«Στο επάνω αριστερό μέρος των εγγράφων και φακέλων αλληλογραφίας οι Ο.Τ.Α.
μπορούν να έχουν προτυπωμένο σήμα, από την ιστορία, τη μυθολογία, ή τα τοπικά
χαρακτηριστικά, δηλωτικό της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική
περιφέρεια του Δήμου.

Το σήμα αποφασίζεται  από το δημοτικό συμβούλιο,  ύστερα από σύμφωνη
γνώμη τού συμβουλίου των Τοπωνυμιών». Ο Δήμος μας έχει αποστείλει με το υπ’
αριθμ. 6640/20.10.2014 έγγραφό του, το σχετικό λογότυπο προς έγκριση. 

Τέλος  σύμφωνα  με  τη  εγκύκλιο  υπ  αριθ.  14  της  31/01/2011  (αρ.  πρωτ
5267/31-01-2011)  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διεκυβέρνησης όπως αυτή μας κοινοποιήθηκε:
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«Οι Δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση , στη θέση του Εμβλήματος της Ελληνικής
Δημοκρατίας σήματος Δηλωτικού του χώρου το οποίο αποτελεί τη διοικητική τους
περιφέρεια,  εφόσον  αυτό  έχει  εγκριθεί  σύμφωνα  με  την  διαδικασία  η  οποία
προβλέπεται στις  διατάξεις  του άρθρου 5 παρ.2του Καλλικράτη.  Το συγκεκριμένο
σήμα όμως, δεν τίθεται στη σφραγίδα των υπηρεσιών του Δήμου».

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται επί λέξει το εξής :
«Οι Δήμοι οι οποίοι κάνουν χρήση σήματος δηλωτικού του χώρου ο οποίος αποτελεί
τη διοικητική τους Περιφέρεια , σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στις
διατάξεις  του  άρθρου  05  παρ.2  του  Καλλικράτη,  δεν  μπορούν  να  θέσουν  στη
σφραγίδα  το  δηλωτικό  σήμα  αντικαθιστώντας  έτσι  το  έμβλημα  της  Ελληνικής
Δημοκρατίας.  Το  δηλωτικό  σήμα  χρησιμοποιείται  μόνο  στα  έγγραφα  και  τους
φακέλους αλληλογραφίας.».

Σύμφωνα με την πλούσια ιστορία του τόπου μας ο Αρισταίος αποτελεί  το
αρχαιότερο  πρόσωπο  το  οποίο  εμφανίζεται  εις  το  χώρο  της  μελισσοκομίας.  Ο
Αρισταίος,  μία  από τις  πλέον  αινιγματικές  μορφές  της  αρχαίας  ελληνικής  λαϊκής
θρησκείας, υπήρξε η κυριότερη μορφή του μυθολογικού κύκλου της Κέας. Καρπός
της ένωσης του Απόλλωνα με την νύμφη Κυρήνη, είδε το φως στην Αφρική, στα
παλάτια της Λιβύης. 

Μόλις γεννήθηκε ο Αρισταίος,  ο  Ερμής τον παρέδωσε στην Γαία και  στις
Ώρες για να τον αναθρέψουν. Κι ήταν αυτές που έσταζαν στα χείλη του βρέφους,
νέκταρ και αμβροσία, κάνοντάς τον αθάνατο. 

Όταν μεγάλωσε ο Αρισταίος,  οι  Μούσες  τον  δίδαξαν την μαντική  και  την
ιατρική. Από τις Νύμφες διδάχθηκε την καλλιέργεια του αμπελιού, της ελιάς, αλλά
και τη μελισσοκομία, τέχνη που θα τον χαρακτηρίζει στο εξής περισσότερο από κάθε
άλλη.

Πρώτος σταθμός του Αρισταίου θεωρείται η Κέα, όπου δίδαξε τους κατοίκους
του νησιού και τη μελισσοκομία. Έτσι ο Αρισταίος υπήρξε για τους ανθρώπους και
μάλιστα για τους νησιώτες κατοίκους της Κέας, ο πρώτος ευρετής μιας σειράς από
χρήσιμες τέχνες κυριότερη από τις οποίες ήταν η εκτροφή των μελισσών.

Το Λογότυπο του Δήμου Κέας απεικονίζει σε θέση προφίλ την προτομή του
Αρισταίου.

Κατά την προσωπική μου εκτίμηση το σήμα αυτό είναι ιδιαίτερου δηλωτικού
σήματος παρουσιάζει ένα σημαντικό πρόσωπο της ιστορία, συνδεμένο με τον τόπο
μας  και  μπορεί  να  τύχει  της  δέουσας  εγκρίσεως  και  αποδοχής  από  το  αρμόδιο
Συμβούλιο Τοπωνυμιών, δεδομένου ότι τελεί σε απόλυτη συνάφεια με την ιστορία
την μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας.

Εισηγούμαι λοιπόν, να εγκρίνουμε και να υιοθετήσουμε το σχετικό λογότυπο,
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου
Τοπωνυμίων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για την χρησιμοποίησή του ως
ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Κέας , σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στο άρθρο 5 παρ.  2  του Ν3852/2011 και  τη σχετική εγκύκλιο 14/31-01-2011 του
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η  πρόταση  της  μειοψηφίας  είναι  -εάν  χρησιμοποιηθεί  ο  Αρισταίος,  η
απεικόνισή του να είναι λιγότερο γραμμική για να είναι πιο ευδιάκριτη σε μικρότερες
διαστάσεις-  ενώ  εναλλακτικά  προτείνει  το  λογότυπο  της  Κέας  να  απεικονίζει  το
Λέοντα (Λιόντα) του νησιού. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να  ζητήσει  την  υποβολή  περισσότερων  προτάσεων  τόσο  στην  τεχνοτροπία  της
προτομής του Αρισταίου, όσο και ενός λογότυπου που να απεικονίζει το Λέοντα για
περαιτέρω συζήτηση, επεξεργασία και τελική απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 173/2014

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση για αίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
του  έργου  «Αποκατάσταση  &  σηματοδότηση  περιηγητικών  διαδρομών  –
μονοπατιών νήσου Κέας» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης
Leader του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007
– 2013» της ομάδας τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  δίνει  το  λόγο  στο  Δήμαρχο,  κ.  Ι.  Ευαγγέλου,  ο  οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με το υπ’ αριθμ.
1055/22.08.2014  έγγραφό  της,  η  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Κυκλάδων  προσκαλεί  το
Δήμο Κέας για εκατέρωθεν υπογραφή σύμβασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων της προσέγγισης  Leader και
για  το  εγκεκριμένο  έργο  «Αποκατάσταση  &  σηματοδότηση  περιηγητικών
διαδρομών – μονοπατιών νήσου Κέας». 

Μεταξύ  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών,  που  πρέπει  να  αποσταλούν  έως  την
Τρίτη  4  Νοεμβρίου  2014,  για  την  υπογραφή  σύμβασης  είναι  και  η  εγγυητική
επιστολή τράπεζας  για την  καλή εκτέλεση του έργου,  ποσού ίσου με  το 5% του
επιλέξιμου  προϋπολογισμού  του  έργου,  ήτοι  ποσό  5.199,03€, με  εξασφάλιση  σε
καταθετικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Κέας στην Τράπεζα Πειραιώς, με αριθμό
λογαριασμού 5703-015205-490. Το ποσό που θα ενεχυριαστεί δεν προορίζεται για
ειδικό δημόσιο σκοπό ή για κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, όσον
αφορά  στην  υπογραφή  σύμβασης/αίτησης  για  τη  χορήγηση  εγγυητικής  επιστολής
καλής εκτέλεσης, καθώς και στην υπογραφή της σύμβασης ενεχύρου κατάθεσης, να
εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κέας, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την αίτηση στην Τράπεζα Πειραιώς έκδοσης εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση & σηματοδότηση περιηγητικών
διαδρομών  –  μονοπατιών  νήσου  Κέας»  στο  πλαίσιο  του  τοπικού
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προγράμματος  προσέγγισης  Leader  του  άξονα  4  του  Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» της ομάδας τοπικής Δράσης
«Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., ποσού 5.199,03€, με εξασφάλιση σε
καταθετικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Κέας στην Τράπεζα Πειραιώς, με
αριθμό λογαριασμού 5703-015205-490.

2. Όσον αφορά στην υπογραφή σύμβασης/αίτησης για τη χορήγηση εγγυητικής
επιστολής  καλής  εκτέλεσης,  καθώς  και  στην  υπογραφή  της  σύμβασης
ενεχύρου κατάθεσης, εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 174/2014

Θέμα  2ο:  Έγκριση  υπογραφής  σύμβασης  στο  πλαίσιο  της  2ης πρόσκλησης
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  προτάσεων  του  LEADER & την
ένταξη του έργου “Αποκατάσταση & σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών –
μονοπατιών  νήσου Κέας” στο Τεχνικό Πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό του
Δήμου  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ΄ αριθ.
15307/6-8-14 απόφαση (ΑΔΑ: 780ΞΒ-ΖΨΖ) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου
«Αποκατάσταση και  σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών -  μονοπατιών νήσου
Κέας»  συνολικού  προϋπολογισμού  103.980,56€.  Από  τον  ανωτέρω  συνολικό
προϋπολογισμό, ποσό 89.638,41€ θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα  LEADER
και το υπόλοιπο ποσό 14.342,15€ από πόρους του Δήμου. 

Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που πρέπει να αποσταλούν για
την υπογραφή σύμβασης, έως την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, είναι και η έγκριση του
Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, καθώς και η ένταξη
του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας.

Καθώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους δεν προβλέπεται να υπάρξει
καμία δαπάνη ή εκταμίευση ποσού για το εν λόγω έργο, εισηγούμαστε την ένταξή
του στο Τεχνικό Πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους
2015, στα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  την
υπ΄  αριθ.  15307/6-8-14  απόφαση  (ΑΔΑ:  780ΞΒ-ΖΨΖ)  και  την  εισήγηση  του
Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση & σηματοδότηση περιηγητικών
διαδρομών – μονοπατιών νήσου Κέας” και την ένταξή του στο  Τεχνικό Πρόγραμμα
&  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2015.  Εξουσιοδοτεί  δε  το
Δήμαρχο για υπογραφή της σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 175/2014
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18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Οκτωβρίου 2014

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

11


