
8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 3
η
 Απριλίου 2018 

1 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 3
η
  Απριλίου 2018 

 

Σήμερα, 3 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, 

ύστερα από την 1090/2-4-2018 έγγραφη αιτιολογημένη 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 17 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Στέφανος Αθ. Βρεττός   Ουδείς 
2. Αντώνιος Β. Παούρης  

3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  

4. Γεώργιος Δ. Πατητής  
5. Δημήτριος Καβαλιέρος  

6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  
8. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης  

9. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος     

10. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού  

11. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

12. Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

13. Σώζα Αντ. Μουζάκη  

14. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  

15. Νικόλαος Στ. Παούρης  

16. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

17. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος  

 

Από τη συνεδρίαση απουσιάζουν ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, o Πρόεδρος της 

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

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Δεν προσήλθαν, δεν απεχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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Θέμα: Χαρακτηρισμός συνεδρίασης – ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγουσας, προς 

συζήτηση  (άρθρο 67-π5 )  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κ. Θώδος αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του 

Ν.3852/2010 και την ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015 «Όταν υπάρχουν 

κατεπείγουσες υποθέσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του δημοτικού 

συμβουλίου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ημερών που απαιτείται κατά κανόνα 

για την επίδοση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή 

να γνωστοποιηθεί στους συμβούλους ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην 

πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. 

Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων 

επαφίεται καταρχήν στην κρίση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος και 

απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το δημοτικό 

συμβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης, για το 

κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της.». 

Τo θέμα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο είναι το 

εξής: 

Θέμα 1
ο
: «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για δημοσιεύματα σχετικά με την αλλαγή του 

θεσμικού καθεστώτος της Μακρονήσου. 

Το εν λόγω θέμα και αντιστοίχως η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρείται 

κατεπείγουσα  δεδομένου τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν δει το φως τις δημοσιότητας 

δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δηλώσεις περί εξέτασης του ενδεχόμενου αλλαγής του 

διοικητικού καθεστώτος της νήσου Μακρονήσου, η οποία ανήκει ιδιοκτησιακά και 

διοικητικά στη νήσο Κέα κα το Νομό Κυκλάδων. 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την κατεπείγουσα συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, τον χαρακτηρισμό του θέματος με τίτλο «Ψήφισμα διαμαρτυρίας 

για δημοσιεύματα σχετικά με την αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος της Μακρονήσου» ως 

κατεπείγοντος και τη λήψη απόφασης επ’ αυτού. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση του Προέδρου,  

την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  

το περιεχόμενο του θέματος, της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί, λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Το χαρακτηρισμό της παρούσας συνεδρίασης ως κατεπείγουσα και τη συζήτηση του 

θέματος που αφορά σε «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για δημοσιεύματα σχετικά με την 

αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος της Μακρονήσου» στην παρούσα κατεπείγουσα 

συνεδρίαση, διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 87/2018 
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Θέμα 1
ο
: “Ψήφισμα διαμαρτυρίας για δημοσιεύματα σχετικά με την αλλαγή του 

θεσμικού καθεστώτος της Μακρονήσου.” 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κ.Θώδος, εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι με την παρούσα: 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας αποδοκιμάζει το ενδεχόμενο οποιασδήποτε θεσμικής 

αλλαγής, τόσο στο ιδιοκτησιακό, όσο και στο διοικητικό καθεστώς που διέπει τη νήσο 

Μακρόνησο. 

Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν  πρόσφατα αναφέρονται στην πρόθεση της 

κεντρικής Διοίκησης  να  εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του θεσμικού καθεστώτος της  

Μακρονήσου.  

Υπενθυμίζουμε ότι, τόσο το ιδιοκτησιακό, όσο και το διοικητικό καθεστώς της 

Μακρονήσου έχει διευθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 80/1948 απόφαση του 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, ως ανήκουσα κατά 

κυριότητα στη νήσο Κέα και στο νομό Κυκλάδων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η 

Μακρόνησος υπήχθη στην Κέα σαν αποζημίωση έναντι των καταστροφικών δεινών που 

υπέστησαν οι κάτοικοι της από τις κατακτητικές επιθέσεις των Τούρκων, σαν παροχή για 

την ανακούφισή τους αφού είχαν καταστραφεί όλοι οι πόροι αγροτικής παραγωγής στο 

νησί.  Από που λοιπόν προκύπτει η επαναφορά της Μακρονήσου στο προηγούμενο 

καθεστώς; Έλλειψη ιστορικής γνώσης προφανώς.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας, έχει ζητήσει επανειλημμένα να παρουσιάσει στην 

Κεντρική Διοίκηση τις απόψεις του για την προστασία και την ανάδειξη της Μακρονήσου, 

αναγνωρίζοντας τη σημαντική ιστορικότητα του νησιού, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί με 

σχετική περιβαλλοντική Μελέτη που εκπονήθηκε από το Δήμο Κέας και έχει κατατεθεί στις 

κατά καιρούς ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ως καθ’ ύλην αρμόδιο. 

Οι σχέσεις των νήσων Κέας και Μακρονήσου είναι και ιστορικά καταγεγραμμένες και 

χρονολογούνται από τις αρχές του 1830. Αδιαμφισβήτητο επίσης είναι το ενδιαφέρον της 

Δημοτικής Αρχής Κέας ανά τα έτη για τη νήσο Μακρόνησο συνολικά. Σε όλο αυτό το 

χρονικό διάστημα, ο Δήμος Κέας έχει με επιμέλεια ασκήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις αρμοδιότητες του. 

Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει ομόφωνα την απόλυτη αντίθεσή 

του στην όποια αλλαγή στο υφιστάμενο ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς της 

Μακρονήσου και αντιπροτείνει, για ακόμη μία φορά, στην Κεντρική Διοίκηση τον από 

κοινού σχεδιασμό της προστασίας αυτού του σημαντικού ιστορικού τόπου και την ανάδειξή 

του ως τόπο μαρτυρίας χιλιάδων αγωνιστών στη νεότερη ιστορία του τόπου μας. 

Εισηγούμαστε την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το παραπάνω περιεχόμενο. 

 

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

εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα: 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας αποδοκιμάζει το ενδεχόμενο οποιασδήποτε θεσμικής 

αλλαγής, τόσο στο ιδιοκτησιακό, όσο και στο διοικητικό καθεστώς που διέπει τη νήσο 

Μακρόνησο. 

Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν  πρόσφατα αναφέρονται στην πρόθεση της 

κεντρικής Διοίκησης  να  εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του θεσμικού καθεστώτος της  

Μακρονήσου.  

Υπενθυμίζουμε ότι, τόσο το ιδιοκτησιακό, όσο και το διοικητικό καθεστώς της 

Μακρονήσου έχει διευθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 80/1948 απόφαση του 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, ως ανήκουσα κατά 

κυριότητα στη νήσο Κέα και στο νομό Κυκλάδων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η 

Μακρόνησος υπήχθη στην Κέα σαν αποζημίωση έναντι των καταστροφικών δεινών που 

υπέστησαν οι κάτοικοι της από τις κατακτητικές επιθέσεις των Τούρκων σαν παροχή για 

την ανακούφισή τους αφού είχαν καταστραφεί όλοι οι πόροι αγροτικής παραγωγής στο 

νησί.  Από που λοιπόν προκύπτει η επαναφορά της Μακρονήσου στο προηγούμενο 

καθεστώς; Έλλειψη ιστορικής γνώσης προφανώς.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας, έχει ζητήσει επανειλημμένα να παρουσιάσει στην 

Κεντρική Διοίκηση τις απόψεις του για την προστασία και την ανάδειξη της Μακρονήσου, 

αναγνωρίζοντας τη σημαντική ιστορικότητα του νησιού, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί με 

σχετική περιβαλλοντική Μελέτη που εκπονήθηκε από το Δήμο Κέας και έχει κατατεθεί στις 

κατά καιρούς ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ως καθ’ ύλην αρμόδιο. 

Οι σχέσεις των νήσων Κέας και Μακρονήσου είναι και ιστορικά καταγεγραμμένες και 

χρονολογούνται από τις αρχές του 1830. Αδιαμφισβήτητο επίσης είναι το ενδιαφέρον της 

Δημοτικής Αρχής Κέας ανά τα έτη για τη νήσο Μακρόνησο συνολικά. Σε όλο αυτό το 

χρονικό διάστημα, ο Δήμος Κέας έχει με επιμέλεια ασκήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις αρμοδιότητες του. 

Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει ομόφωνα την απόλυτη αντίθεσή 

του στην όποια αλλαγή στο υφιστάμενο ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς της 

Μακρονήσου και αντιπροτείνει, για ακόμη μία φορά, στην Κεντρική Διοίκηση τον από 

κοινού σχεδιασμό της προστασίας αυτού του σημαντικού ιστορικού τόπου και την ανάδειξή 

του ως τόπο μαρτυρίας χιλιάδων αγωνιστών στη νεότερη ιστορία του τόπου μας. 

Εισηγούμαστε την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το παραπάνω περιεχόμενο. 

Το ψήφισμα θα κοινοποιηθεί στους κάτωθι: Γραφείο Πρωθυπουργού, Βουλή Των 

Ελλήνων, αρχηγούς των κομμάτων, Βουλευτές Κυκλάδων, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Κέας, Μακρονήσου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 88/2018 

 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 

                                   

Κωνσταντίνος Θώδος                                                 1. Γεώργιος Πατητής 

   

                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 

 

                                                                                    3. Στέφανος Βρεττός 

    

                                                                                                 4. Δημήτριος Καβαλιέρος     

  

                                                                                                 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         

     

               

                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 

 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 


