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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 15ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 6

η
 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

“Στυλιανός Ρέστης” στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 4058/2-9-2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη 

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     
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                                                   

Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                                                ουδείς 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας               

Ιωάννης Θ. Ζιώγας                              

Θεόδωρος Ι. Καμίλης                         

Αντώνιος Ν.Λουρής                            

Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                      

Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                         

Νικόλαος Β. Δεμένεγας                     

Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη              

Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                   

Μουζάκη Αντ. Σώζα                            

Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                  

Στυλιανός Γ. Γκρέκας                           

Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                     

Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                       

 

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται  ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας, 

και η Πρόεδρος της  Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα. 
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση των πρακτικών. 
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
15

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 06/09/2019 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4058/2-9-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1
ο
: Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας εκτός της 

έδρας του.  (άρθρο 67-π10) 
Θέμα 2

ο
 : Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. 

Θέμα 3
ο
 : Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης 

Θέμα 4
ο
: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για τον 

καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών. 
Θέμα 5

ο
: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. 

Θέμα 6
ο
: Ορισμός μελών της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων από μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου.  
Θέμα 7

ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Κέας. 

Θέμα 8
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας. 

Θέμα 9
ο
: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής 

τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Θέμα 10

ο
: Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας.  

Θέμα 11
ο
 : Ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ 270/81).   

Θέμα 12
ο:

 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας 
Θέμα 13

ο
: Ορισμός μελών – εκπροσώπων του Δήμο Κέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σύρου»  
Θέμα 14

ο
: Ορισμός σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπ/σης 

Δήμου Κέας  
Θέμα 15

ο: 
Ορισμός σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπ/σης 

Δήμου Κέας  
Θέμα 16

ο
 : Απόφαση ορισμού Προέδρου & εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας Κέας  
Θέμα 17

ο
 : Απόφαση σύστασης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου 

Κέας 
Θέμα 18

ο
: Απόφαση σύστασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Δήμου Κέας  
Θέμα 19

ο
: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κέας στη Γενική Συνέλευσης & το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. 
Θέμα 20

ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) της 

πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
2014-2020. 
Θέμα 21

ο
: Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης 

του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Υδατοδρομίου στην Κέα. 
Θέμα 22

ο
: Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του  στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του 

Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”.  
Θέμα 23

ο
: Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του 

Δήμου Κέας με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα”. 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 6
η
 Σεπτεμβρίου 2019 

 3 

 

Θέμα 24
ο
:  Ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης μεταξύ 

των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, 

εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση 

της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας Κέας» 

Θέμα 25
ο
: Ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης μεταξύ 

των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, 

εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου 

ποδοσφαίρου θέση Αστρά Δήμου Κέας» 
Θέμα 26

ο
: Ορισμός μελών κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Συντήρηση 

οδού Κορησσίας-Ξύλων» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 6
η
 Σεπτεμβρίου 2019 

 4 

 

Θέμα 1
ο
: Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας εκτός της 

έδρας του.  (άρθρο 67-π10) 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με την παρ.10 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, 

στην έδρα οποιασδήποτε κοινότητας του δήμου, ύστερα από απόφαση της απόλυτης 

πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του» 
Λόγω έλλειψης κατάλληλα διαμορφωμένης αίθουσας στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην 

Ιουλίδα και στενότητας χώρου στο κτίριο του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, είναι 

αναγκαίο να ορίσουμε ένα άλλο οίκημα στο οποίο θα γίνονται οι συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς τα δύο αναφερόμενα δημοτικά καταστήματα που βρίσκονται 

στην έδρα του Δήμου, δεν εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. 
Πιστεύω ότι η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία   

είναι η πλέον κατάλληλη για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς είναι  

εύκολα και γρήγορα προσβάσιμη, έχει διαστάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες μας, καθώς 

επίσης η χωρητικότητα της αίθουσας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του 

Δημοτικού Συμβουλίου και από μεγάλο αριθμό πολιτών. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου θα είναι 

κατειλημμένη για κάποιο λόγο, οι συνεδριάσεις θα γίνονται στο κτίριο του Ιστορικού 

Δημαρχείου στην Ιουλίδα. 
Για τους παραπάνω λόγους, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά προκειμένου να 

αποφασίσουμε για το χώρο της διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Ο κ, Δεμένεγας προτείνει οι συνεδριάσεις να γίνονται εναλλάξ στο Πνευματικό και στο 

Ιστορικό Δημαρχείο . 
Η Δήμαρχος αναδιαμορφώνει την πρόταση ως εξής: “Την διεξαγωγή των συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» 

που βρίσκεται στην Κορησσία, λόγω ακαταλληλότητας του δημοτικού καταστήματος.Κατά 

περίπτωση οι συνεδριάσεις θα γίνονται στο ιστορικό Δημαρχείο στη Ιουλίδα.” 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

παρ.10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, τους λόγους για τους οποίους κρίνεται 

ακατάλληλο το δημοτικό κατάστημα ως χώρος διεξαγωγής των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» που βρίσκεται στην Κορησσία, λόγω 

ακαταλληλότητας του δημοτικού καταστήματος. Κατά περίπτωση οι συνεδριάσεις θα 

γίνονται στο ιστορικό Δημαρχείο στη Ιουλίδα. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  153/2019 
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Θέμα 2

ο
 : Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον νόμο 

1080/80, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, πρέπει να 

συσταθεί επιτροπή για τη συμβιβαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ του 

Δήμου και των φορολογουμένων, για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής 

ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου 

προσωπικής εργασίας και προστίμου.  
Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ και 

αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο 

φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο 

από τον κατάλογο των φορολογουμένων. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται με την απόφαση 

συγκρότησης της επιτροπής. 
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. 
Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, από της 

παρούσης έως 31/12/2020 οι εξής: 
1. Ελευθέριος Τζουβάρας, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την 

Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλο 
2. Γεώργιος Βουτσινά, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καμίλη, 

Δημοτική Σύμβουλο  
3.  Έλενα Νικόλ Τούσσα, Δημότης με αναπληρωματικό μέλος την Τσούφη Αντωνία 

Δημότη. 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η κα Αθηνά Μορφωνιού, δημοτική υπάλληλος με 

αναπληρώτρια την κα. Γεωργία Μπουγάδη, επίσης δημοτική υπάλληλο.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), και την εισήγηση 

του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Συγκροτεί επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών από της παρούσης έως 

31/12/2020 αποτελούμενη από τους: 
1. Ελευθέριος Τζουβάρας, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την 

Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλο 
2. Γεώργιος Βουτσινά, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καμίλη, 

Δημοτική Σύμβουλο  
3.  Έλενα Νικόλ Τούσσα, Δημότης με αναπληρωματικό μέλος την Τσούφη Αντωνία 

Δημότη. 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η κα Αθηνά Μορφωνιού, δημοτική υπάλληλος με 

αναπληρώτρια την κα. Γεωργία Μπουγάδη, επίσης δημοτική υπάλληλο.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 154/2019 
Θέμα 3

ο
 : Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 3
ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να 

συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.  
Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση 

συγκρότησης. Στις επιτροπές μετέχουν επίσης σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις 

παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή/ 

και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών 

φορέων της περιοχής. 
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την παραγρ. 3.4 των οικονομικών όρων του Κανονισμού 

Ύδρευσης του Δήμου Κέας, καλούμαστε να συγκροτήσουμε τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων 

Ύδρευσης, αποτελούμενη από Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφία, ο οποίος προεδρεύει 

της επιτροπής, ένα μέλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα μέλος 

υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή εμπειρογνώμονα. Η θητεία της εν λόγω 

επιτροπής θα έχει διάρκεια από τη λήψη της παρούσας και έως την 31.12.2020. 
Κατόπιν διενέργειας κλήρωση αναδείχθηκαν οι υπάλληλοι (τακτικού και 

αναπληρωματικού μέλους), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ενστάσεων για θέματα 

ύδρευσης του Δήμου Κέας.  
Προτείνεται, από της παρούσης έως 31/12/2020 η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής 

ως εξής: 
Τακτικά μέλη: Δημήτριος Μουζάκης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας, ως πρόεδρος 
                     Βασίλειος Βαλεράς, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                      Αθηνά Μορφωνιού, υπάλληλος του Δήμου  
 

Αναπληρωματικά μέλη: Ελευθέριος Τζουβάρας, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας 
                            Παρασκευή Γροσομανίδου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                                 Ιωάννα Αθανασοπούλου, υπάλληλος του Δήμου  
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης από της παρούσης έως 

31/12/2020 αποτελούμενη από τους:  
Τακτικά μέλη: Δημήτριο Μουζάκη, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας, ως πρόεδρο 
                    Βασίλειος Βαλεράς,, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                      Αθηνά Μορφωνιού, υπάλληλος του Δήμου  
 

Αναπληρωματικά μέλη: Ελευθέριο Τζουβάρα, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας 
                            Παρασκευή Γροσομανίδου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                                 Ιωάννα Αθανασοπούλου, υπάλληλος του Δήμου  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:   155/2019 
 

Θέμα 4
ο
: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για 

τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ετησίως ζητείται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου και νόμιμο αναπληρωτή αυτού, προκειμένου 

να συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κώδικα Λιμένος.  
Η επιτροπή συγκροτείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου και έχει ως 

αρμοδιότητα τη λειτουργία των παραλιών κατά τους θερινούς μήνες (οργανωμένες παραλίες 

λουομένων κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 

444Β’/1999) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α’/2000). 
Προς τούτο προτείνουμε ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην εν λόγω επιτροπή από της 

παρούσης και έως την 31/12/2020 τον Αντώνιο Λουρή, δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό 

μέλος και τον Κωνσταντίνο Δεμένεγα, δημοτικό σύμβουλο ως αναπληρωματικό μέλος. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Λ.Κ. αρ. 20 

ΦΕΚ 444Β/99 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου από της παρούσης και έως την 

31/12/2019 τον Αντώνιο Λουρή, δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό μέλος και τον 

Κωνσταντίνο Δεμένεγα, δημοτικό σύμβουλο ως αναπληρωματικό μέλος. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 156/2019 
 

Θέμα 5
ο
: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 κύρωση κώδικα διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων, το 

ετήσιο Μητρώο Αρρένων καταρτίζεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται ως 

ακολούθως: 
Στους Δήμους από: 
-τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,  
-τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου και από  
-τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη. 
 Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της 

επιτροπής, μετέχει σε αυτήν ένας δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή 

του, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 
Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου, στον οποίο 

αναγράφονται ονομαστικά όλοι οι άρρενες και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων –στις 
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ανωτέρω διατάξεις- διαδικασιών μέχρι την τελική επικύρωση του προαναφερθέντος 

καταλόγου.  
Επειδή η αρμόδια υπάλληλος για τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας κα Μαριάννα 

Μωραϊτη είναι και η Ληξίαρχος, προτείνεται να οριστεί η δημοτική σύμβουλος Μαρία 

Πατηνιώτη ως τρίτο μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο 

Στυλιανή Δεμένεγα, από της παρούσης και για το έτος 2020. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον ορισμό της Μαρίας Πατηνιώτη ως 

τρίτο μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο Στυλιανή Δεμένεγα, 

και επομένως, τη σύσταση της Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων από της 

παρούσης και για το έτος 2020, αποτελούμενη από: 
1. τη Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή της ως Πρόεδρο,  
2. την αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου κα Μαριάννα Μωραϊτη 

και  
3. την Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη δημοτική 

σύμβουλο, Στυλιανή Δεμένεγα 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 και την εισήγηση του Προέδρου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον ορισμό της δημοτικής συμβούλου Μαρίας Πατηνιώτη ως τρίτο μέλος της 

επιτροπής κατάρτισης Μ.Α, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Στυλιανή 

Δεμένεγα, 
Και επομένως, τη σύσταση της Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων 

από της παρούσης και για το έτος 2020, αποτελούμενη από: 
1. τη Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή της ως Πρόεδρο,  
2. την αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου κα Μαριάννα Μωραϊτη 

και  
3. την Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη δημοτική 

σύμβουλο, Στυλιανή Δεμένεγα 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 157/2019 
 

 

Θέμα 6
ο
: Ορισμός μελών της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων από μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η σφράγιση ΚΥΕ, αποτελεί 

διοικητικό μέτρο που έχει ως στόχο την διασφάλιση στην πράξη της διακοπής λειτουργίας 

του καταστήματος, όταν αυτή προβλέπεται από το νόμο. 
Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων 

των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου, είναι η  δημοτική 

αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό συμβούλιο 

και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν  έχει συσταθεί 

δημοτική αστυνομία. 
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Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει 

αναγκαίο,  να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την 

παρέχει, σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 

Α΄). (άρθρο 80 παρ.7 ΔΚΚ) 
Η Ελληνική Αστυνομία σφραγίζει υποχρεωτικά καταστήματα στα οποία προσφέρονται 

οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση. (παρ.7Α άρθρο 80 ΔΚΚ όπως 

προστέθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τεύχος Α’). 
Διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), 

που θα συγκροτήσουν την επιτροπή.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η σύσταση της τριμελούς επιτροπής από τους 

κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου για το σφράγισμα των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, όταν αυτό προβλέπεται από το Νόμο και ο Δήμαρχος, ως 

οφείλει, παρέχει την εντολή προς σφράγιση. Η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας 

προτείνεται να είναι έως 31/12/2020, ενώ οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων για το θέμα 

αυτό να συμπίπτουν με το ωράριο εργασίας αυτών.  
Μέλη της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 

της παρούσης έως 31/12/2020 οι: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης Πορίχης ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων 

Έργου 
2 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας 

3 Λεωνίδας  Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Νικόλαος Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός 

2 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Oδηγού Απορριμματοφόρου 

2 Φανή Άννα  Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 , των άρθρων 159 και 161 του 

ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α), του άρθρου 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ, των άρθρων 142 και 143 του 

ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή σφραγίσματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από της 

παρούσης έως 31/12/2020 με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ιωάννης Πορίχης ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων 

Έργου 
2 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας 

3 Λεωνίδας  Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Νικόλαος Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός 

2 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Oδηγού Απορριμματοφόρου 

2 Φανή Άννα  Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 158/2019 
 

 

Θέμα 7
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου Κέας. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 

του Ν.3463 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» (ΦΕΚ 114/8-6-

2006), οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί 

σύμβουλοι, μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, 

ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις 

επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις 

αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη 

ή όχι.  
Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 

μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση. 
Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα του 

κατεπείγοντος, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις αυτές από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από 

τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και 

έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 
Λόγω ύπαρξης νέου Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται νέα απόφαση, από τη λήψη της 

παρούσης έως  την 31/12/2019 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και του 

άρθρου 140 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις της Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο 

και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση από τη λήψη της παρούσης έως την 

31/12/2019, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην 

συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 159/2019 
 

Θέμα 8
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το  8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 

του Ν.3463 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 114/8-6-2006), 

οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί 

σύμβουλοι, μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, 

ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις 

επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις 

αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη 

ή όχι.  
Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 

μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση. 
Οι μετακινήσεις των Αντιδημάρχων, προβλέπονται όταν ενδεχομένως να παραστεί 

ανάγκη να μεταβούν εκτάκτως εκτός νησιού, λόγω των αρμοδιοτήτων τους.  
Γι’ αυτό το λόγο, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις 

τους αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την 

προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 
Λόγω ύπαρξης νέου Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται νέα απόφαση, από τη λήψη της 

παρούσης έως  την 31/12/2019. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114),  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις των Αντιδημάρχων από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση από τη λήψη της παρούσης έως  την 

31/12/2019, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην 

συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 160/2019 
 

 

Θέμα 9
ο
: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής 

τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η θέσπιση νομοθετικού 

πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς 

παράγοντες, ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και 

εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους, λαμβανομένης υπόψη, της 

συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους. 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04: «Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, 

αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ. 

410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων 

(80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των 

υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς 

των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

οικείου δήμου ή κοινότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους 

παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 

κλήσεων αυτών.» Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα στα όρια που θεσπίζονται 

από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου 

Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, ορίζει ότι στο ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο 

προϋπολογισμός του οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, βάσει της 

απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, θα υπολογίζεται το σύνολο της 

σχετικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους χρεώσεων. Το ανώτατο 

επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από την προαναφερόμενη ΚΥΑ 

ως εξής: 
 

Δικαιούχοι Ανώτατο επιτρεπτό 

χρηματικό όριο κλήσεων 

μηνιαίως (ευρώ) 
Πρόεδροι Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Μέχρι 200 € 
Νομάρχες »  200 € 
Αντινομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων- 

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 
» 100 € 

Πρόεδροι νομαρχιακών συμβουλίων » 80 € 
Έπαρχοι » 120 € 
Γενικοί Γραμματείς Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων -

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 
» 160 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων + 

πρωτευουσών νομών 
» 200 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 

κατοίκους 
» 160 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000 

κατοίκους 
» 140  € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους & » 100 € 
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Πρόεδροι Κοινοτήτων 
Αντιδήμαρχοι 50% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου 
Πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων δήμων 

με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων (αρ. 120 π.δ. 

410/1995) 

Μέχρι 60 € 

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό 

άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών) 
» 80 € 

Γενικοί Γραμματείς δήμων 80% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου 
 

Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία, η 

επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση 

υπαλλήλων τους, ή και κλιμακίων, σε τόπο εκτός των χώρων εργασίας τους, σε περιπτώσεις 

όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι αρμόδιες 

υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με 

τις διατάξεις  του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ. 8 «Χρήση 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.» παρέχεται η δυνατότητα 

στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε προϊσταμένους οργανικών 

μονάδων προκειμένου με ευθύνη τους να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό 

των υπηρεσιών τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 
Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον νόμο, για το Δήμο μας, είναι μία 

συσκευή. Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που μπορεί να 

βαρύνει τον προϋπολογισμό  για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με αυτό του 

Αντιδημάρχου, ήτοι πενήντα (50,00 €) ευρώ. 
Με απόφαση του Δημάρχου καθορίζεται απαραίτητα το ανώτατο όριο δαπάνης που 

μπορεί να πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρούμενου πάντα του περιορισμού ότι το 

ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδήμαρχου. 
Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας 

υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία 

κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει 

αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να καθορίσει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο 

κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για κάθε μήνα, εντός του οποίου μπορούν να κάνουν χρήση οι 

δικαιούχοι του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ως εξής: 
Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για το Δήμαρχο. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3274/2004, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α/7-6-2010), του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, την ΚΥΑ 18391/22-9-2005 (ΦΕΚ 

1388/Β/7-10-2005), την εγκύκλιο 59801/36/20-12-2005, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 

17 παρ.8 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2-10-2006) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Καθορίζει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων για χρήση υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το 

έτος 2019 ως εξής: 
Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για το Δήμαρχο. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. 
Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας 

υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία 

κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει 

αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 161/2019 
 

Θέμα 10
ο
: Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

Π.Δ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και 

κοινοτήτων διεξάγονται από  Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν δήμους από τον 

Δήμαρχο, ως  Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο Δημοτικούς Συμβούλους, και για τις 

κοινότητες από τον Πρόεδρο της κοινότητας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο 

κοινοτικούς συμβούλους.  
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε  του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ο καθορισμός των 

όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης 

είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η 

διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη.  
Η επιλογή των μελών της επιτροπής διενεργείται κατόπιν κλήρωσης για την ανάδειξη 

των τακτικών και αναπληρωματικών μελών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 

ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) και τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 και 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκυκλίους. 
Με την υπ’ αριθμ. 25/2019 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ορίσει ως 

μέλη της εν λόγω επιτροπής τους: 
1. - Ιωάννη Ευαγγέλου, Δήμαρχος με αναπληρωματικό μέλος,  τον Δημοτικό Σύμβουλο  

Αντώνιο Παούρη, σύμβουλο πλειοψηφίας 

2. -Ειρήνη Βελισσαροπούλου, επικεφαλής μειοψηφίας με αναπληρωματικό μέλος τον      

Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Μουζάκη, σύμβουλο μειοψηφίας 

3. -Στέφανος Βρεττός, σύμβουλος πλειοψηφίας  με αναπληρωματικό μέλος τον 

Δημήτριο Καβαλιέρο, σύμβουλος πλειοψηφίας 
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Λόγω ύπαρξης νέου Δημοτικού Συμβουλίου, θα συσταθεί νέα Επιτροπή Δημοπρασιών 

Δήμου Κέας, τα μέλη της  οποίας θα προκύψουν κατόπιν κληρώσεως. 
Μετά το πέρας της κλήρωσης αναδείχθηκαν τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής  

Δημοπρασιών από τη λήψη της παρούσης έως  την 31/12/2019 ως εξής:  

     Τακτικά Μέλη 
        - Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 
        - Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής μειοψηφίας 

               - Κωνσταντίνος Δεμένεγας, σύμβουλος πλειοψηφίας 
  
   Αναπληρωματικά Μέλη 

  -  Γεώργιος Βουτσινάς, σύμβουλος πλειοψηφίας 
  -   Στυλιανός Γκρέκας, σύμβουλος μειοψηφίας 

         -   Αντώνιος Λουρής, σύμβουλος πλειοψηφίας 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

προαναφερθείσες διατάξεις και το αποτέλεσμα της κλήρωσης 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Συγκροτεί 3μελή επιτροπή για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών εκμίσθωσης –

εκποίησης πραγμάτων –ακινήτων του Δήμου Κέας και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο 

Κέας  από τη λήψη της παρούσης  έως  την 31/12/2019, ως εξής:  

           Τακτικά Μέλη 
        - Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 
        - Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής μειοψηφίας 

               - Κωνσταντίνος Δεμένεγας, σύμβουλος πλειοψηφίας 
  
   Αναπληρωματικά Μέλη 

  -  Γεώργιος Βουτσινάς, σύμβουλος πλειοψηφίας 
  -   Στυλιανός Γκρέκας, σύμβουλος μειοψηφίας 

         -   Αντώνιος Λουρής, σύμβουλος πλειοψηφίας 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2019 
 

Θέμα 11
ο
 : Ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ 

270/81).   
 

Αναβάλλεται 
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Θέμα 12
ο:

 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Κέας. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 12
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το 

καταστατικό, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κέας θα διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελούμενο από  επτά  (7) μέλη , τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές 

τους από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κέας. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον 
- τρεις (3) θα  είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου,  
-ένας (1)  θα είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση -αν αυτή απασχολεί 

περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους- υποδεικνυόμενος από την Γενική Συνέλευση 

αυτών και ένας 
- (1) θα είναι εκπρόσωπος  κοινωνικού φορέα της περιοχής.  
-Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες  ή κάτοικοι του Δήμου Κέας που έχουν πείρα ή 

γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.  
Στην περίπτωση των αιρετών μελών, τουλάχιστον ένας εξ’ αυτών θα προέρχεται από τη 

μειοψηφία. 
Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβουλίου  

ή λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την  εγκατάσταση του νέου Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο 

και τον Αντιπρόεδρο του.  
Ως εκ τούτου προτείνουμε το επταμελές Συμβούλιο να απαρτίζεται από τους εξής:  

Πρόεδρος: Ελευθέριος Τζουβάρας, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον 

Κωνσταντίνο Δεμένεγα,  δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας. 
Αντιπρόεδρο: Στυλιανή Δεμένεγα, δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον 

Θεόδωρο Καμίλη, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας. 
Η μειοψηφία προτείνει ως εκπρόσωπό της την κα. Σώζα Μουζάκη, δημοτική σύμβουλο με 

αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λέανδρο Εμμανουήλ 
Μέλη: Στέφανος Βρεττός, Γκουτζαμάνη Παναγιώτα, Μαρίνα Χιονάτου 
O κοινωνικός φορέας που προτείνουμε να εκπροσωπηθεί με μέλος του είναι ο Σύλλογος 

Άτομα με αναπηρία «ΝΕΑ ΖΩΗ» με εκπρόσωπο τον Ιερέα Δεμένεγα Ελευθέριο. 
 

Ο κ. Δεμένεγας θεωρεί ότι ο σύλλογος με αναγνωρισμένη δράση που πρέπει να συμμετάσχει 

είναι ο ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ. 
Οι. κ. κ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Μουζάκη, Λέανδρος, Γκρέκας, Κορασίδη, 

και Βαλεράς ψηφίζουν ΚΑΤΑ. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις 

των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114),  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με 9 ψήφους “υπέρ” και 8 ψήφους “κατά” της εισήγησης του Δημάρχου) 

 

Τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης του 

Δήμου ως εξής: 
 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 6
η
 Σεπτεμβρίου 2019 

 17 

 

Πρόεδρος: Ελευθέριος Τζουβάρας, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον 

Κωνσταντίνο Δεμένεγα,  δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας. 
 

Αντιπρόεδρο: Στυλιανή Δεμένεγα, δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον 

Θεόδωρο Καμίλη, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας. 
 

Η μειοψηφία προτείνει ως εκπρόσωπό της τη  κα.Σώζα Μουζάκη, δημοτική σύμβουλο με 

αναπληρωτή τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Λέανδρο Εμμανουήλ. 
 

Μέλη: Στέφανος Βρεττός, Γκουτζαμάνη Παναγιώτα, Μαρίνα Χιονάτου 
 

O κοινωνικός φορέας που προτείνουμε να εκπροσωπηθεί με μέλος του είναι ο Σύλλογος 

Άτομα με αναπηρία «ΝΕΑ ΖΩΗ» με εκπρόσωπο τον Ιερέα Δεμένεγα Ελευθέριο. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2019 
 

Θέμα 13
ο
: Ορισμός μελών – εκπροσώπων του Δήμο Κέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σύρου»  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΡΟΥ οι συμμετέχοντες ΟΤΑ είναι τέσσερις (4) (Σύρου- Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, και 

Σερίφου) και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ αποτελείται 

από 15 μέλη. 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) η εκπροσώπηση του κάθε 

Νησιού στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ  είναι η 

ακόλουθη:  
ΝΗΣΙ               ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 
Α. ΣΥΡΟΣ 4+1 
Β.  ΚΕΑ 3 
Γ. ΚΥΘΝΟΣ  3 
Δ. ΣΕΡΙΦΟΣ 3 
Στην περίπτωση Δ.Λ.Τ. με 4 ΟΤΑ έχουμε 3 μέλη από κάθε ΟΤΑ +Λιμενάρχης 

έδρας+κάτοικος=14. Δηλαδή προκύπτει υπόλοιπο προς συμπλήρωση του αριθμού των 

μελών, το οποίο κατανέμεται στο συμμετέχοντα ΟΤΑ με το μεγαλύτερο πληθυσμό. 
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 244 
«Στη διοίκηση των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταξύ των προσώπων που ορίζονται 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 240, 

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού 

προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης 

προς αυτήν λιμενικής αρχής.». .   
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω διατάξεων πρέπει να παρθεί απόφαση εκ μέρους του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των εκπροσώπων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

«ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ», αφού λάβουμε υπόψη μας και την διάταξη του άρθρου 

240 παρ.1 σύμφωνα με την οποία:   
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 «Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, 

που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους 

ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο 

δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας,  δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή 

κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη 

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού 

προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος 

προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο 

(2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν 

οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις 

περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα 

μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό 

συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, 

ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος 

αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου. 
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με 

την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση 

του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να 

αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου 

για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε 

κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται 

ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. 
Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω διατάξεις δύο (2) μέλη προέρχονται από την 

πλειοψηφία και ένα (1) μέλος από την μειοψηφία αφού λάβουμε υπόψη μας ότι δεν 

εκπροσωπούνται υπάλληλοι στο Δ.Σ., καθόσον ο αριθμός τους είναι κάτω των δέκα (10). 

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ποσόστωση ως προς την εκπροσώπηση 

των δυο φύλλων  με minimum το 1/3.  
 

Ως εκ τούτου προτείνονται οι:  
 

Τακτικά μέλη: 
1) Κωνσταντίνος Δεμένεγας, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
2) Αντώνιος Λουρής, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
3) Στυλιανός Γκρέκας. εκπρόσωπος μειοψηφίας 
 

Αναπληρωματικά μέλη:  
1) Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
2) Ελευθέριος Τζουβάρας, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
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3) Νικόλαος Δεμένεγας, εκπρόσωπος μειοψηφίας 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), και την εισήγηση 

της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τον ορισμό των κάτωθι μελών του, ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Λιμενικό Ταμείο Σύρου»: 
Τακτικά μέλη: 
1) Κωνσταντίνος Δεμένεγας, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
2) Αντώνιος Λουρής, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
3) Στυλιανός Γκρέκας εκπρόσωπος μειοψηφίας 
 

Αναπληρωματικά μέλη:  
1) Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
2) Ελευθέριος Τζουβάρας, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
3) Νικόλαος Δεμένεγας,, εκπρόσωπος μειοψηφίας 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 164/2019 
 

 

Θέμα 14
ο
: Ορισμός σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπ/σης 

Δήμου Κέας.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με την υπ’ αριθμ. 73/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – 

Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας 

Εκπαίδευσης».  Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού 

προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας 

καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα 

για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία 

δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών 

επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, 

δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια. 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ 

Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 

ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας 
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ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών.  
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:  
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 

κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία 

αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο 

οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου». 
 

Με την αριθ. 73/2011  απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης», 

ορίστηκε η σύνθεση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης ως εξής: 
1.  Ο Δήμαρχος ή ένας αιρετός εκπρόσωπος ως Πρόεδρος της εκάστοτε Ε.Σ.Ε., 
2. «Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
3. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων 

γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. (άρθρο 103 Νόμου 

3852/2010 «Καλλικράτης») , 
4. 3 εκπρόσωποι της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και 
5. 2εκπρόσωποι της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 240 Ν. 

3463/2006)  
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων 

διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία συγκροτούνται  μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, 

εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 

τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 

2839/2000).  
 

Κατά τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης», ως εξής:  
 

- Αντώνιος Λουρής,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος 
- Μαρία Πατηνιώτη,  Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Αντιπρόεδρος 
- Κωνσταντίνος Δεμένεγας, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 
- Θεόδωρος Καμίλης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 
- Σώζα Μουζάκη Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
-         .Δήμητρα ΚορασίδηΔημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
- Δύο Διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
-           Ένας  εκπρόσωπος της ένωσης γονέων της μεγαλύτερης σχολικής μονάδας,   
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Β. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον 

πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  

αντιπρόεδρο. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 73/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011). 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Ορίζει την εξής σύνθεση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης»:  
 

- Αντώνιος Λουρής,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος 
- Μαρία Πατηνιώτη,  Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Αντιπρόεδρος 
- Κωνσταντίνος Δεμένεγας, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 
- Θεόδωρος Καμίλης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 
- Μουζάκη Σώζα Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
-         .Δήμητρα Κορασίδη, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
- Δύο Διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
-           Ένας  εκπρόσωπος της ένωσης γονέων της μεγαλύτερης σχολικής μονάδας,   
 

 

Β. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  
 

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον 

πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  

αντιπρόεδρο. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 73/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 165/2019 
 

 

Θέμα 15
ο: 

Ορισμός σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπ/σης 

Δήμου Κέας. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η 

οποία εισηγούμενη το 15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 

74/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας 
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Εκπαίδευσης».  Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού 

προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας 

καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, 

ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία 

δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών 

επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, 

δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια. 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. 

ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 

Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 

της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών.  
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:  
- Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 

κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 
- Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία 

αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο 

οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου». 
 

Με την αριθ. 74/2011  απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου Σχολικής Επιτροπής «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης», ορίστηκε η 

σύνθεση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης ως εξής: 
1.  Ο Δήμαρχος ή ένας αιρετός εκπρόσωπος ως Πρόεδρος της εκάστοτε Ε.Σ.Ε., 
2. «Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
3. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 

κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 
4. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.» (άρθρο 

103 Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης»), 
5. 2 εκπρόσωποι της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και 
6. 2 εκπρόσωποι της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 240 Ν. 

3463/2006)  
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων 
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διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία συγκροτούνται  μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, 

εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 

τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 

2839/2000).  
 

Κατά τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης», ως εξής:  
 

- Γεώργιος Βουτσινάς,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος 
- Ιωάννης Ζιώγας, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Αντιπρόεδρος 
- Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 
- Αντώνιος Πατηνιώτης Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
-         .Βασίλειος Βαλεράς Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
- Δύο διευθυντές, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
-           Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων 
-      Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 
Β. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον 

πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  

αντιπρόεδρο. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 74/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011). 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Ορίζει την εξής σύνθεση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης»: 
 

- Γεώργιος Βουτσινάς,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος 
- Ιωάννης Ζιώγας, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Αντιπρόεδρος 
- Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 
- Αντώνιος Πατηνιώτης Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
-          Βασίλειος Βαλεράς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
- Δύο διευθυντές, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
-           Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων 
-      Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 
 

Β. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
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αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  
 

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον 

πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  

αντιπρόεδρο. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 74/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 166/2019 
 

Θέμα 16
ο
 : Απόφαση ορισμού Προέδρου & εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας Κέας  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η 
οποία εισηγούμενη το 16

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «1. Σε κάθε δήμο η δημοτικό 
διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η 
οποία αποτελείται από: 
α) τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που 
ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο, 
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών, 
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον 
προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από 
τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους 
δύο, 
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν 
υπάρχει.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος 
Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.:  

«Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 
δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής». 

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος 
Α’):  
«Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου 
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων 
και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν 
οριστεί».  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήματα τρόπου λειτουργίας της 
δημοτικής επιτροπής παιδείας ρυθμίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 
167/30.09.1985 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) 
απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. 

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε τον ορισμό  
-της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου, ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας, με αναπληρωματικό μέλος την κα. Μαρία Πατηνιώτη,  
ενώ ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων εισηγούμαστε  
-την κα. Ειρήνη Πούλη, με αναπληρώτρια την κα. Δέσποινα Γεωργακάκου,  εκ μέρους 

του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ και, 
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-κα.Ελένη Μωραΐτη με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Βουτσινά από τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Ιουλίδας «Η Καστριανή», μετά από σχετική πρόταση των προαναφερθέντων 
φορέων. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  
Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας την Δήμαρχο κα. Ειρήνη 

Βελισσαροπούλου με αναπληρωματικό μέλος την κα. Μαρία Πατηνιώτη,  
ενώ ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων ορίζονται οι 
- κα. Ειρήνη Πούλη, με αναπληρώτρια την κα. Δέσποινα Γεωργακάκου,  εκ μέρους του 

Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ και, 
- κα.Ελένη Μωραΐτη με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Βουτσινά από τον Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Ιουλίδας «Η Καστριανή», μετά από σχετική πρόταση των προαναφερθέντων 
φορέων. 

Η συγκρότηση της Επιτροπής θα οριστεί με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με την 
παρ.4 άρθρο 50 Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α'). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 167/2019 
 

Θέμα 17
ο
 : Απόφαση σύστασης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης 

Δήμου Κέας. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 70 

του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: 
«1.Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να 

συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. 

Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και 

εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του 

δήμου. 
2.Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της 

συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές 

παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, 

καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών 

φορέων της περιοχής.»  
Ο Δήμος Κέας  έχει ανακηρυχτεί ως τουριστικός Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 

664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α). 
Ο Δήμος με έγγραφά του προς τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς της περιοχής,  

ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στην επιτροπή Τουριστικής 

Ανάπτυξης & Προβολής.   
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 
Α. Τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κέας με 

μέλη τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010): 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 6
η
 Σεπτεμβρίου 2019 

 26 

 

1. τον Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Δήμαρχο, 

Βελισσαροπούλου Ειρήνη.  
2. την Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον 

Θεόδωρο Καμίλη, Δημοτικό Σύμβουλο  
3. τον κ. Αντώνιο Πατηνιώτη Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από τον επικεφαλής της 

μειοψηφίας) με αναπληρώτρια την Δήμητρα Κορασίδη Δημοτικό Σύμβουλο  
4. Τον κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, Έπαρχο Κέας Κύθνου, ως επίτιμο Πρόεδρο,  
5. Την κα. Ειρήνη Πούλη, εκπρόσωπο  του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο 

ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ», με αναπληρωτή της τον κ. Μάρκο Τούντα, 
6. Τον Κοσμά Τζανίνη, εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέας «Η 

ΠΡΟΟΔΟΣ» 
 

Ο κ. Δεμένεγας προτείνει ως ιδιώτη εμπειρογνώμοντα τον κ. Ιωάννη Τζαβελάκο. 
Επί της πρότασής του κ. Δεμένεγα συμφωνούν όλοι. 
 

Β. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί το ύψος της ημερήσιας 

αποζημίωσης και η καταβολή των εξόδων κίνησης, στους ιδιώτες μέλη της επιτροπής για 

μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, 

σχετικής με το έργο της. 
Η εισήγηση της δημοτικής Αρχής είναι ότι δεν θα πρέπει να θεσπιστεί ημερήσια 

αποζημίωση και καταβολή εξόδων μετακίνησης ως αναφέρεται ανωτέρω, με το σκεπτικό 

της εκπροσώπησης του Δήμου από τα αιρετά μέλη της Επιτροπής, καθώς και της αποφυγής 

επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του Δήμου.  
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη: 
1. Το άρθρο 70 του Ν. 3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου» και 
2.Την εισήγηση του Δημάρχου και των συμμετεχόντων φορέων του νησιού 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει  τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κέας 

με μέλη τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010): 
 

Α. Τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κέας με 

μέλη τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν.3852/2010): 
1. τον Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Δήμαρχο, 

Βελισσαροπούλου Ειρήνη.  
2. την Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον 

Θεόδωρο Καμίλη, Δημοτικό Σύμβουλο  
3. τον κ. τον κ. Αντώνιο Πατηνιώτη Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από τον επικεφαλής της 

μειοψηφίας) με αναπληρώτρια την Δήμητρα Κορασίδη Δημοτικό Σύμβουλο  
4. Τον κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, Έπαρχο Κέας Κύθνου, ως επίτιμο Πρόεδρο,  
5. Την κα. Ειρήνη Πούλη, εκπρόσωπο  του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο 

ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ», με αναπληρωτή της τον κ. Μάρκο Τούντα, 
6. Τον Κοσμά Τζανίνη, εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέας «Η 
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ΠΡΟΟΔΟΣ» 
7. Τον κ.Ιωάννη Τζαβελάκο, ως ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρισμού. 
 

και τη μη καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη της 

παραπάνω Επιτροπής, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γί-

νονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2019 
 

Θέμα 18
ο
: Απόφαση σύστασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου Κέας . 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το άρθρο 1

 
του Ν.3013/02 

ορίζεται ότι: 
«1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και 

περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές 

(συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές 

καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής 

περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και 

πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών. 
2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού: 
α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται 

μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 

αποκατάστασης, 
β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και 
γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την 

αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.»  
Στην παρ.3α του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού 

Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε Δήμου. 
Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής: 

«To ανωτέρω όργανο αποτελείται από τους: 
ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο. 
ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ 

των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. 
ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού. 
ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της 

έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, 

εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της 

έδρας του νομού. 
ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α.. 
νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της 

Περιφέρειας. 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 6
η
 Σεπτεμβρίου 2019 

 28 

 

νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. 
γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του 

δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 
δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης 

των ζημιών, το πιο πάνω όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα 

συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές 

τους.»  
Ο Δήμος ήρθε σε επικοινωνία με τους ανωτέρω φορείς καθώς και τις Εθελοντικές 

Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας «Κλιμάκιο Εθελοντών Πυροσβεστών Δήμου Κέας» και 

ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 
Τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέας 

αποτελούμενο από τους κάτωθι:   
1) Δήμαρχο Κέας,  κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, ως Πρόεδρο. 
2) Αντιδήμαρχο  κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα  με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο 

Μουζάκη 
3) Δημοτική σύμβουλο  κα Παρασκευή Γροσομανίδου   προτεινόμενη από τη μειοψηφία, με 

αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Αντώνιο Πατηνιώτη. 
4) Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού: Κανιάς 

Γιώργος, ΤΕ Γεωπόνος με αναπληρώτρια την Τσούρτη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικό  
5) Εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Κέας, κ. Σπυρίδη Παντελεήμων, 

Υπαστυνόμο/Β’, με αναπληρωτή τον κ.Μπούρα Γεράσιμο, Ανθυπαστυνόμο. 
6) Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, κα Βασιλοπούλου Χρυσούλα, Ανθυποπλοίαρχο, με 

αναπληρωτή τον κ.Παγανιά Λάμπρο, Ανθυπασπιστή Λ.Σ. 
7) Εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ, Αντιπύραρχο, 

με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σκόνδρα, Επιπυραγό. 
8) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Δήμητρα Δεμένεγα  με αναπληρωτή τον 

Ιωάννη Πορίχη. 
9) Εκπρόσωπο Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου κ. Πουλάκη Νικόλαο με 

αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη: 
1. Το άρθρο 1 του Ν. 3013/02  
2. Την §3α του άρθρου 13 του ίδιου Νόμου και 
3.Την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέας 

αποτελούμενο από τους κάτωθι:   
1) Δήμαρχο Κέας,  κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, ως Πρόεδρο. 
2) Αντιδήμαρχο  κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα  με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο 

Μουζάκη 
3) Δημοτική σύμβουλο  κα. Παρασκευή Γροσομανίδου  προτεινόμενη από τη μειοψηφία, με 
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αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αντώνιο Πατηνιώτη 
4) Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού: Κανιάς 

Γιώργος, ΤΕ Γεωπόνος με αναπληρώτρια την Τσούρτη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικό  
5) Εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Κέας, κ. Σπυρίδη Παντελεήμων, 

Υπαστυνόμο/Β’, με αναπληρωτή τον κ.Μπούρα Γεράσιμο, Ανθυπαστυνόμο. 
6) Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, κα Βασιλοπούλου Χρυσούλα, Ανθυποπλοίαρχο, με 

αναπληρωτή τον κ.Παγανιά Λάμπρο, Ανθυπασπιστή Λ.Σ. 
7) Εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ, Αντιπύραρχο, 

με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σκόνδρα, Επιπυραγό. 
8) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Δήμητρα Δεμένεγα  με αναπληρωτή τον 

Ιωάννη Πορίχη. 
9) Εκπρόσωπο Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου κ. Πουλάκη Νικόλαο με 

αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα 
 

Αρμοδιότητες του Σ.Τ.Ο. θα είναι οι εξής: 
α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 

ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός 

των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργαανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 
β. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, 

κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό 

χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α.. 
γ. Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α., η οποία 

υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής 

πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1γ του παρόντος νόμου.  
δ. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού 

και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των 

καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α.. 
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης 

των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα 

συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές 

τους.» 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2019 
 

Θέμα 19
ο
: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κέας στη Γενική Συνέλευσης & το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 19
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει θα πρέπει να ορίσουμε τον 

εκπρόσωπο του Δήμου μας στις Γενικές  Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συμβούλια της 

Εταιρείας.  
Στο εν λόγω πρόσωπο χορηγείται η γενική εντολή να παρίσταται αντί του Δήμου στις 

Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, των μετόχων και τα Διοικητικά Συμβούλια, 

σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, 

καθώς και να προτείνει, να αποφασίζει και να ψηφίζει σε αυτά υπέρ ή κατά των θεμάτων 

που αφορούν στην εν γένει πορεία της Εταιρεία. Επίσης, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να 
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εγκρίνει τους ισολογισμούς και τα πάσης φύσεως διαδικαστικά έγγραφα, να απαλλάσσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, να τροποποιεί το καταστατικό, να ασκεί πάντα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δήμου ως μετόχου της Εταιρείας έναντι αυτής και 

τρίτων, να υπογράφει οποιεσδήποτε πράξεις αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, να 

υπογράφει αντί του Δήμου τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού 

συμβουλίου, να ελέγχει κατά το Νόμο και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να 

υπογράφει πάσης φύσεως κωδικοποιήσεις του Καταστατικού, καθώς και αντίγραφα κάθε 

εγγράφου που αφορά στην Εταιρεία από κάθε κρατική αρχή, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, 

βεβαίωση ή πιστοποιητικό.  
Για το λόγο αυτό προτείνουμε ως εκπρόσωπό μας τη Δήμαρχο κα. Ειρήνη 

Βελισσαροπούλο με αναπληρωτή τον  δημοτικό σύμβουλο, κ. Αντώνιο Λουρή . 
Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπός του Δήμου μας θα έχει ακριβώς τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον τακτικό εκπρόσωπό μας, ενώ σε περίπτωση κωλύματος 

και των δύο, τα πρόσωπα αυτά θα έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν (με απλή 

εξουσιοδότηση που θα έχει τη θεώρηση του γνήσιου τη υπογραφής) οποιοδήποτε μέλος από 

το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η απαραίτητη απαρτία και 

η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και την 

εισήγηση του Δημάρχου, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει ως τακτικό εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στη Γενική Συνέλευση και το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. τη Δήμαρχο κα. Ειρήνη 

Βελισσαροπούλο με αναπληρωτή τον  δημοτικό σύμβουλο, κ. Αντώνιο Λουρή . 
Σε περίπτωση κωλύματος και των δύο, τα πρόσωπα αυτά θα έχουν το δικαίωμα να 

εξουσιοδοτούν (με απλή εξουσιοδότηση που θα έχει τη θεώρηση του γνήσιου τη 

υπογραφής) οποιοδήποτε μέλος από το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να 

επιτυγχάνεται η απαραίτητη απαρτία και η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 170/2019 
 

Θέμα 20
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) 

της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
2014-2020. 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κα. Ειρήνη 

Βελισσαροοπούλου, η οποία εισηγούμενη το 20
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 

ότι, με την υπ’ αριθ. πρωτ.4178/30-09-2016 απόφαση Περιφερειάρχη έγινε η ένταξη της 

Πράξης “ Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 

Άξονας Προτεραιότητας 4 “ Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού με τίτλο “ Δράσεις βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών – 

Κέντρα Κοινότητας με κωδικό  ΝΑΙΓ20/1486 και την 2747/02-08-2019 ,  1η τροποποίηση 

της Πράξης “Κέντρος Κοινότητας Δήμου Κέας” με κωδικό ΟΠΣ 5002131 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020”. 
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Με την υπ’ αριθ. 202/2016 απόφασή μας είχαμε εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4537/30-08-2016 

Σχέδιο Απόφασης με ιδία μέσα υλοποίησης Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ, 

στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου άξονα προτεραιότητας 4, για τις ''Δράσεις βελτίωσης των 

παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών – κέντρα Κοινότητας, με Κωδικό ΟΠΣ 5002131.  
Λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας 

Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 , 
στο Παράρτημα Ι παρ. 3.2.1Β αναφέρει ότι “........Να σημειωθεί ότι στο σχετικό πίνακα 

του υποδείγματος πρέπει να περιλαμβάνεται διακριτά η ομάδα που θα υλοποιήσει την 

αυτεπιστασία (Υλοποίηση με ίδια μέσα) και διακριτά τα στελέχη που έχουν την ευθύνη 

της παραλαβής τους. Ανάλογα με το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων, η 

ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία στην ομάδα έργου στελεχών 

με συγκεκριμένη ειδικότητα/εξειδίκευση (π.χ. επιστήμονας με γνώση πληροφοριακών 

συστημάτων, σε αντίστοιχο είδος δράσεων)........”, 
στο Παράρτημα 1 παρ. 4.5. αναφέρει ότι “...... Στην περίπτωση ΥΙΜ, ο φορέας οφείλει να 

προβλέψει σε διακριτό/α φυσικό/ά πρόσωπο/α το ρόλο της παραλαβής των 

παραδοτέων του υποέργου ΥΙΜ......” 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω καλούμαστε να συγκροτήσουμε την “Επιτροπή παραλαβής των 

παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2014-2020. 
Προτείνονται  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Ειρήνη  Βελισσαροπούλου Δήμαρχος 
2 Αντώνιος Λουρής Δημοτικός Σύμβουλος 
3 Άννα Ποδογύρου Κοινωνική Λειτουργός (της δομής 

Βοήθεια στο Σπίτι) 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Μαρία  Πατηνιώτη  Δημοτική Σύμβουλος 
2 Ιωάννης Ζιώγας Δημοτικός Σύμβουλος 
3 Σωτηρία Μυκωνιάτη Δημοτική υπάλληλος 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί την “Επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) της πράξης 

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2014-2020., η οποία 

αποτελείται από τα εξής μέλη: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Ειρήνη  Βελισσαροπούλου Δήμαρχος 
2 Αντώνιος Λουρής Δημοτικός Σύμβουλος 
3 Άννα Ποδογύρου Κοινωνική Λειτουργός (της δομής 

Βοήθεια στο Σπίτι) 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Μαρία  Πατηνιώτη  Δημοτική Σύμβουλος 
2 Ιωάννης Ζιώγας Δημοτικός Σύμβουλος 
3 Σωτηρία Μυκωνιάτη Δημοτική υπάλληλος 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 171/2019 
 

Θέμα 21
ο
: Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 

Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 21
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 

παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του 

νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό 

συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική 

Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του 

δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση 

των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης 

αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 
Μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη 

λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη 

διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το 

αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις 

σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, 

που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την 

κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ.Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κα). 
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στον ορισμό εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός 

αναπληρωματικού) στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης του έργου 

“Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα” (ΑΔΑ: 

75Η17ΛΞ-3ΜΝ), σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθ.πρωτ. 91177/2432/02.08.2017 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΛΤ Σύρου για την 

εκτέλεση του εν θεμάτι έργου.  
 Λαμβάνοντας υπόψη:  
Το υπ'αρίθμ.πρωτ. 87848/2325 από 20.09.2017  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με θέμα τον “Ορισμό μέλους Επιτροπής Εποπτείας και 

Παρακολούθησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Υδατοδρομίου στην Κέα” 
Το άρθρο 6 της της με αριθ.πρωτ. 91177/2432/02.08.2017 Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΛΤ Σύρου για την εκτέλεση του εν θεμάτι έργου. 

Κατά το οποίο: “...Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι 
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οποίοι θα οριστούν από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 
1.Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) 
2.Ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 
3.Ένας εκπρόσωπος του οικείου Δήμου της νήσου, όπου θα γίνει η κατασκευή. ...” 
 

εισηγούμαστε τον ορισμό των κάτωθι  εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Εποπτείας 

και Παρακολούθησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή και 'Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Υδατοδρομίου στην Κέα” : 
 

Τακτικό Μέλος 

1.Κωνσταντίνος Δεμένεγας, Αντιδήμαρχος 

Αναπληρωματικό Μέλος 

1.Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον προαναφερθέντα μέλη ως μέλη της 

Κοινής Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή και 

'Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα”  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα 

τα ανωτέρω: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον ορισμό των μελών : 

Τακτικό Μέλος 

1.Κωνσταντίνος Δεμένεγας, Αντιδήμαρχος 

Αναπληρωματικό Μέλος 

1.Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 

ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του έργου “Μελέτη, 

Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα” .  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 172/2019 

Θέμα 22
ο
: Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του  στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του 

Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 22
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ τα κάτωθι γεγονότα: 

Με την υπ’ αριθ. 216/2017 απόφαση Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας  είχε 

“Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με σκοπό την υλοποίηση του έργου που αφορά στην 

αρχιτεκτονική διαμόρφωσης πλατείας στην Κάτω Μεριά στο Δήμο Κέας …” και με την 
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243/2017 απόφαση Δ.Σ. είχε τροποποιήσει την  216/2017, ύστερα από επικοινωνία με την 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν η συνεργασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

(ΠΝΑ) και του Δήμου Κέας, με σκοπό την υλοποίηση του έργου που αφορά στην 

αρχιτεκτονική διαμόρφωσης πλατείας στην Κάτω Μεριά στο Δήμο Κέας. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση, 

εξουσιοδοτούσε το Δήμαρχο για την υπογραφή της και όριζε έναν (1) εκπρόσωπο του 

Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) 

της Σύμβασης. 
Καλούμαστε σήμερα να ορίσουμε νέο εκπρόσωπο  στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας με τίτλο 

“Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς” και τον αναπληρωτή αυτού. 
Προτείνεται ως εκπρόσωπος η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με 

αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο Στυλιανή Δεμένεγα. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου τη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με 

αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο Στυλιανή Δεμένεγα, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του 

Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:173/2019 
 

Θέμα 23
ο
: Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του 

Δήμου Κέας με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα”. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 23
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα κάτωθι γεγονότα:  

Με την υπ’ αριθ. 217/2017 απόφαση Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας  είχε 

“Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με σκοπό την υλοποίηση του έργου Ανακατασκευής του 

Γηπέδου 5χ5, ώστε να καταστεί Λειτουργικό και Ασφαλές για χρήση από την Τοπική 

Κοινωνία του νησιού….....”. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση, 

εξουσιοδοτούσε το Δήμαρχο για την υπογραφή της και όριζε έναν (1) εκπρόσωπο του 

Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) 

της Σύμβασης. 
Καλούμαστε σήμερα να ορίσουμε νέο εκπρόσωπο  στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας με τίτλο 

“Ανακατασκευής του Γηπέδου 5χ5” και τον αναπληρωτή αυτού. 
Προτείνεται ως εκπρόσωπος ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας με 

αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μουζάκη. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγα με 

αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μουζάκη, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του 

Δήμου Κέας με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα”. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:174/2019 
 

Θέμα 24
ο
:  Ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης 

μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Επικαιροποίηση και 

συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας 

Κέας». 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 24
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ τα κάτωθι γεγονότα: 

Με την υπ’ αριθ. 99/2019 απόφαση Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας  έιχε 

“Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος 

Κέας» για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας 

σύμβασης με τίτλο «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή 

Ρεδιαδείου κτηρίου στον οικισμό Ιουλίδας Κέας»” 
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση, 

εξουσιοδοτούσε το Δήμαρχο για την υπογραφή της, όριζε έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου με 

τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και 

αναπροσάρμοζε το ποσό που διέθετε ο Δήμος από ίδιους πόρους, δημιουργώντας καινούριο 

Κ.Α.  για το οικ. Έτος 2019. 
Καλούμαστε σήμερα να ορίσουμε νέο εκπρόσωπο  στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο 

«Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον 

οικισμό Ιουλίδας Κέας» και τον αναπληρωτή αυτού. 
Προτείνεται ως εκπρόσωπος η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρωτή 

τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μουζάκη. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου τη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με 

αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μουζάκη ως μέλος της  Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο 
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«Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτηρίου στον 

οικισμό Ιουλίδας Κέας». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:175/2019 
 

Θέμα 25
ο
: Ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης 

μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 

σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για την 

κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου θέση Αστρά Δήμου Κέας». 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 25
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ τα κάτωθι γεγονότα:  

Με την υπ’ αριθ. 100/2019 απόφαση Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας  έιχε 

“Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και 

«Δήμος Κέας» για τη διεξαγωγη της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης 

δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου θέση 

Αστρά Δήμου Κέας»” 
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση, 

εξουσιοδοτούσε το Δήμαρχο για την υπογραφή της, όριζε έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου με 

τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και 

αναπροσάρμοζε το ποσό που διέθετε ο Δήμος από ίδιους πόρους, δημιουργώντας καινούριο 

Κ.Α.  για το οικ. Έτος 2019. 
Καλούμαστε σήμερα να ορίσουμε νέο εκπρόσωπο  στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο 

«Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου θέση Αστρά Δήμου Κέας» και τον 

αναπληρωτή αυτού. 
Προτείνεται ως εκπρόσωπος ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας με 

αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Θεόδωρο Καμίλη. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα με 

αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Θεόδωρο Καμίλη , ως μέλος της  Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Σύμβασης μεταξύ των «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.» και «Δήμος Κέας» για τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο 

«Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου θέση Αστρά Δήμου Κέας». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:176/2019 
 

Θέμα 26
ο
: Ορισμός μελών κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Συντήρηση 

οδού Κορησσίας-Ξύλων» 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 26
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ τα κάτωθι γεγονότα:  
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Με την υπ’ αριθ. 271/2018 απόφαση Δ.Σ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας  έιχε 

“Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση 

οδού Κορησσίας-Ξύλων νήσου Κέας», μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση και  

εξουσιοδοτούσε το Δήμαρχο για την υπογραφή της. Στο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, 

που συμπεριλαμβανόταν στην εν λόγω απόφαση Δ.Σ. και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 

του  Άρθρου 9 με τίτλο “ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ” αναφερόταν τα 

κάτωθι: 
“1. Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων και το συντονισμό των απαιτούμενων 

ενεργειών του αντικειμένου της σύμβασης, συστήνεται συλλογικό όργανο παρακολούθησης, με 

την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (ΚΕΠΕ)», με έδρα το Δήμο 

Κέας. Η ΚΕΠΕ αποτελείται από τρία (3) μέλη, ως εξής: 
α. Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Κωνσταντίνος Στροπωνιάτης, ΜΟ.Μ.ΚΑ., ως 

πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντιπλοίαρχο Μηχανικού Στυλιανό Πετράκη.  
β. Ταγματάρχης Μηχανικού Νικόλαος Καραγιάννης, με αναπληρωτή του τον 

Μόνιμo Υπάλληλο Αυγουστή Κονδύλη, ΜΟ.Μ.ΚΑ. και  
γ. Αντιδήμαρχος Κέας, κ. Ιωάννη Καβαλιέρο, με τον εκάστοτε αντικαταστάτη, ως 

μέλη.” 
 

Καλούμαστε σήμερα να ορίσουμε νέο εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην «Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (ΚΕΠΕ)» για την παρακολούθηση της τήρησης των 

όρων και το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών του αντικειμένου της 

Προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδού Κορησσίας-

Ξύλων νήσου Κέας», μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ και του ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ”. 
Προτείνεται ως εκπρόσωπος η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρωτή 

τον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Έργου (ΚΕΠΕ)» για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων και το συντονισμό των 

απαιτούμενων ενεργειών του αντικειμένου της Προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση 

του έργου «Συντήρηση οδού Κορησσίας-Ξύλων νήσου Κέας», μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” την Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:177/2019 
 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 

Υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. 
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 Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    

 
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      
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