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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 16ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 11

η
 Οκτωβρίου 2019 

 

Σήμερα, 11 Οκτωβρίου 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 4592/7-10-2019 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                                                  Αντώνιος Ν.Λουρής   
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                   (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος)   

Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας               

Ιωάννης Θ. Ζιώγας                              

Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
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. 
Προσήλθε ο κ. Αντ. Λουρής κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος,  δεν αποχώρησαν 

δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
16

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/10/2019 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4592/7-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1
ο
:Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 126_2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ:Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ) ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή σύμβασης 

επενδυτικού δανείου  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΟΤΑ Α’ & Β΄βαθμού 

μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω 

υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση 

επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 2
ο
: Τροποποίηση της 73/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Συγχώνευσης 

σχολικών επιτροπών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας σε μία Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης». [Εισηγητής: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα. 

Μ. Πατηνιώτη] 
 

Θέμα 3
ο
: Ορισμός μελών διοίκησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης. 

[Εισηγητής: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη] 
 

Θέμα 4
ο
: Έγκριση γ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας.  [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση 6

ης
 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 6
ο
: « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  υπό την 

επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την 

συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον 

αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής». [Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΔΣ, κ. Θ. Καμίλης] 
 

Θέμα 7
ο
: Απόφαση Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του 

Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 8
ο
: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους 

στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και  προσδιορισμός ύψους καταβαλλόμενης 

αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017. 
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 9
ο
 : Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισσυλεγούν από 

σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό τη παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής 

ΟΚΤΖ. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 10
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2019. [Εισηγητής: Κων. Δεμένεγας] 
 

Θέμα 11
ο
:  Απένταξη δύο παροχών ηλεκτρικού ρεύματος της Α΄ βαθμιας  Σχολικής Επιτροπής 

από τον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Δημ. 

Μουζάκης] 
 

Θέμα 12
ο
:  Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ 

του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Δημ. Μουζάκης] 
 

Θέμα 13
ο
:  Συμμετοχή  Δήμου Κέας στη διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia (Θεσσαλονίκη  

08-10/11/2019) . [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 14
ο
: Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 162/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί ορισμού της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα 

Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 15
ο
: Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 168/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου . 

[Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 16ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. [Εισηγητής: 

Εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος κ. Γ. Βουτσινάς] 
 

Θέμα 17
ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Δημ. Μουζάκης]  
 

Θέμα 18
ο
:  Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και 

ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού. (εισήγηση από Φάνια) 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 19
ο
: Μεταβίβαση της αρμοδιότητας  λήψης αποφάσεων σχετικά με τον 

εξωδικαστικό του Ν. 4469/2017, καθώς και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα OCW. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ.Τζουβάρας] 
 

 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης αναγνώστηκε επιστολή του συλλόγου Γυναικών Κέας  “ Η 

ΜΕΛΙΤΗ”. 
 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας ζητά να εισαχθεί θέμα εκτός ημερησίας διάταξης 

για άμεση παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ. Επειδή από 28/8/2019 ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του 

νέου ΧΥΤΑ Δήμου Κεάς στη θέση Αγ. Γιάννης Πάουρας η συνέχιση της λειτουργίας ΧΑΔΑ 

είναι παράνομη και θέτει το δήμο σε σοβαρό κίνδυνο καταδίκης και επιβολής προστίμου για 

υποβάθμιση περιβάλλοντος .Το αίτημα δεν γίνεται δεκτό από την Προεδρία, αλλά δέχεται να 

συζητηθεί προς ενημέρωση μετά το τέλος της συνεδρίασης. 
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Θέμα: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια 

διάταξης ως κατεπείγοντα, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Θεόδωρος Καμίλης αναφέρει ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 

του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική 

επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό 

συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 

προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς 

συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα 

το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και 

να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο 

εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά 

εκλογής.» 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής: 
Θέμα 1

ο
:Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 126_2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ:Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ) ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή σύμβασης 

επενδυτικού δανείου  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΟΤΑ Α’ & Β΄βαθμού 

μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω 

υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση 

επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».  
Θέμα 2

ο
: Τροποποίηση της 73/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί 

«Συγχώνευσης σχολικών επιτροπών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας σε 

μία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης».  
Θέμα 3

ο
: Ορισμός μελών διοίκησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας 

Εκπαίδευσης.  
Θέμα 4

ο
: Έγκριση γ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας.   

Θέμα 5
ο
: Έγκριση 6

ης
 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας.  

Θέμα 6
ο
: « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  

υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την 

συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον 

αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής».  
Θέμα 7

ο
: Απόφαση Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του 

Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ.  
Θέμα 8

ο
: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή 

τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και  προσδιορισμός ύψους 

καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του 

Ν. 4483/2017.  
Θέμα 9

ο
 : Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισσυλεγούν 

από σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό τη παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής 

ΟΚΤΖ.  
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Θέμα 10
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019.  
Θέμα 11

ο
:  Απένταξη δύο παροχών ηλεκτρικού ρεύματος της Α΄ βαθμιας  Σχολικής 

Επιτροπής από τον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας 
Θέμα 12

ο
:  Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό λογαριασμό 

ΔΕΗ του Δήμου Κέας.  
Θέμα 13

ο
:  Συμμετοχή  Δήμου Κέας στη διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 

(Θεσσαλονίκη  08-10/11/2019) .  
Θέμα 14

ο
: Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 162/2019 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί ορισμού της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας. Θέμα 15
ο
: Ορθή 

επανάληψη της υπ’αριθμ. 168/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .  
Θέμα 16ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.  
Θέμα 17

ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ.  

Θέμα 18
ο
: Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και 

ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού. (εισήγηση από Φάνια)  
Θέμα 19

ο
: Μεταβίβαση της αρμοδιότητας  λήψης αποφάσεων σχετικά με τον 

εξωδικαστικό του Ν. 4469/2017, καθώς και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα OCW.  
 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεπείγον να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα και είναι το εξής: 
Θέμα: “Ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ 

270/81). 
Το εν λόγω θέμα, πρέπει να συζητηθεί, καθώς θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη 

συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία θα κρίνει περί της 

καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους 

της  διακηρύξεως για τη μίσθωση χώρου parking στην Κορησσία Κέας, διαδικασία η οποία 

θα πραγματοποιηθεί άμεσα, και για το λόγο αυτό εισηγούμαι την εκτός ημερησίας εισαγωγή 

του εν λόγω θέματος. 
 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
-Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
-την εισήγηση του προέδρου,  
-την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  
-το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συζήτηση του θέματος: «Ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων 

(άρθρο 7 του ΠΔ 270/81).» πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Η σχετική απόφαση για τα θέματα αυτά θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 178/2019 
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Θέμα 1
ο
 - εκτός ημερήσιας διάταξης : Ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης 

Ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ 270/81).   
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης το οποίο 

συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 178/2019 ομόφωνης απόφασής του, αναφέρει ότι θα 

πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 270/81, ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

αποτελείται από δύο (2) μέλη αυτού, του ενός οριζομένου ως Προέδρου αυτής, και ενός 

μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η εκτίμηση από την Επιτροπή ενεργείται 

πριν από τη λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παρ.4 του Π.Δ 270/81, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προσφορές ενδιαφέροντος 

αποστέλλονται στην Επιτροπή Εκτίμησης η οποία μετά από επιτόπιο έρευνα κρίνει περί της 

καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους 

της οικείας διακηρύξεως και συντάσσει τεχνική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη 

λήψη των πρακτικών. 
Η εν λόγω Επιτροπή ορίζεται για να εκτιμήσει και να κρίνει περί της καταλληλότητας 

των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακηρύξεως 

για τη μίσθωση χώρου parking στην Κορησσία Κέας και να συντάξει τεχνική έκθεση εντός 

δέκα (10) ημερών από τη λήψη των πρακτικών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων προτείνονται: 

- Ο κ. Ι. Ζιώγας ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κα. 

Στ.Δεμένεγα 
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ.Καμίλης με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο    

κ. Αντ.Λουρή 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση της Δημάρχου το Π.Δ 270/81, το Ν.3463/2006, το Ν.3852/2010 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ορίζει ως αιρετά μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας για το 

διάστημα από τη λήψη της απόφασης έως  την 31-12-2019: 
- Τον κ.. Ι. Ζιώγας ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτικό Σύμβουλο κα. 

Στ.Δεμένεγα 
- Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θ.Καμίλη με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Αντ.Λουρή 
Ο μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας και η συγκρότηση της Επιτροπής θα οριστεί με 

σχετική απόφαση Δημάρχου.  
Η εν λόγω Επιτροπή ορίζεται για να εκτιμήσει και να κρίνει περί της καταλληλότητας 

των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακηρύξεως 

για τη μίσθωση χώρου parking στην Κορησσία Κέας και να συντάξει τεχνική έκθεση εντός 

δέκα (10) ημερών από τη λήψη των πρακτικών. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  179/2019 
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Σημ.Προσήλθε ο κ. Αντ Λουρής κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος για το οποίο και 

ψήφισε. 
Θέμα 1ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 126_2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ:Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ) ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή σύμβασης 

επενδυτικού δανείου  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΟΤΑ Α’ & 

Β΄βαθμού μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας 

«Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για 

την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

κατανάλωση» 
 

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

εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Δήμου Κέας, με την υπ’ αριθ. 126/2019 απόφαση του αποδέχτηκε όλους τους όρους που 

έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στην 3683/09-05-

2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού 

δανείου στο  Δήμο μας, συνολικού ποσού 1.598.348,00 €, ενταγμένου στο πρόγραμμα 

“Φιλόδημος Ι”, για την εκτέλεση του έργου:  «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών 

και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας» , και ως αυτοί αναφέρονται 

σαφώς και αναλυτικά στο υπ’αρίθμ. 49045_19/10.05.2019 έγγραφο της. 
Στις 24/09/2019 το Τ.Π.& Δανείων, με το υπ’ αριθ. πρωτ. (0)94491_19 έγγραφό του, 

απέστειλε στον Δήμο Κέας σχέδιο δανειστικού συμβολαίου για υπογραφή, στο οποίο 

επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, πριν τη 

συνομολόγηση του δανειστικού συμβολαίου πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα εξουσιοδοτείται ο νέος νόμιμος εκπρόσωπος για 

την υπογραφή του, για λογαριασμό του Δήμου Κέας. 
Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει την τροποποίηση της 

υπ’αριθμ. 126_2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ) ως προς 

τον όρο 18, σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή σύμβασης επενδυτικού 

δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΟΤΑ Α’ & Β΄βαθμού, μέσω του 

Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των 

δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς 

ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» και να ορίσει ως νόμιμη 

εκπρόσωπο του Δήμου Κέας για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου την κα Ειρήνη 

Βελισσαροπούλου. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το υπ’ 

αριθ. πρωτ. (0)94491_19 από 24/09/2019 έγγραφο του Τ.Π.& Δανείων και την εισήγηση της 

Δημάρχου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 126_2019 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ) ως προς τον όρο 18, σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο 

για την υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων σε ΟΤΑ Α’ & Β΄βαθμού μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα 
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Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές 

ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

κατανάλωση» και να ορίσει ως νόμιμη εκπρόσωπο του Δήμου Κέας για την υπογραφή του 

δανειστικού συμβολαίου την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 180/2019 
 

 

Θέμα 2
ο
: Τροποποίηση της 73/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί 

«Συγχώνευσης σχολικών επιτροπών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Κέας σε μία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης». [Εισηγητής: Εντεταλμένη 

δημοτική σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα. Μ. 

Πατηνιώτη η οποία εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με την υπ’ 

αριθμ. 73/2011 (ΦΕΚ1383/Β/16-6-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης».  Σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 

στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε το διοικητικό συμβούλιο του 

νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006. 
Με την υπ’αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίστηκαν 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. 
Στο ΦΕΚ 3537/20-9-2019, τεύχος Β’, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.63967/2019 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών που τροποποιεί την υπ’ αριθμ.8440/2011 υπουργική απόφαση 

«Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 

αυτών» (Β΄ 318).  
Ως προς τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 1 της 

ανωτέρω απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα:  
«1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από 

διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:  
-Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
-Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
-Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 

προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας. 
-Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.  
β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 

1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 
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 γ. 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.». 
Η αναλογία των 3/5 των μελών του ΔΣ που υποδεικνύονται από  τον δήμαρχο, όπως 

προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 6 του ν. 4623/2019, υπολογίζεται στο σύνολο 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου έκαστης σχολικής επιτροπής, σύμφωνα και με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η 

υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο είναι δεσμευτική για το δημοτικό 

συμβούλιο. Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να 

υποδειχθούν από τον δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από τις λοιπές 

παρατάξεις ή και ανεξάρτητους συμβούλους. Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΥΑ (διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και 

μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του 

δημάρχου.  
Επίσης, στα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., ή σε άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης 

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

εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και από 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).  
 

Κατόπιν τα ανωτέρω εισηγούμαστε την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 73/2011 

(ΦΕΚ1383/Β/16-6-2011) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το σκέλος που αφορά 

στον ορισμό της  σύνθεσης του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης» το οποίο θα απαρτίζουν οι εξής: 
 

1. Ο Δήμαρχος ή ένας αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου ως Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε., 
2. Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και 
3. Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου   
4. Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
5. Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών. 
6. Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 

προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 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. 
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. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 73/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1383/Β’/16.06.2011). 
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 Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

για έλεγχο νομιμότητας και έκδοση πράξης και εν συνεχεία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, οπότε και θα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της.  
 

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

1. τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87 Α΄),  
2. τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),  
3. την υπ’αριθμ. 63967/2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που τροποποιεί 

την υπ’ αριθμ.8440/2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των 

σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318).  
4. την υπ’ αριθμ. 73/2011 (ΦΕΚ1383/Β/16-6-2011) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κέας, περί «Συγχώνευσης σχολικών επιτροπών σχολικών μονάδων 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας σε μία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας 

Εκπαίδευσης» 
5. τις λοιπές ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις κατά την εισήγηση της κας Πατηνιώτη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 73/2011 (ΦΕΚ1383/Β/16-6-2011) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Συγχώνευσης σχολικών επιτροπών σχολικών μονάδων 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας σε μία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας 

Εκπαίδευσης», κατά το σκέλος που αφορά στον ορισμό της  σύνθεσης του εννεαμελούς 

Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης», το 

οποίο θα απαρτίζουν οι εξής: 
 

1. Ο Δήμαρχος ή ένας αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου ως Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε., 
2. Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και 
3. Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου   
4. Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
5. Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών. 
6. Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 

προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 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. 
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. 
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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 θα αποσταλεί στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για 

έλεγχο νομιμότητας και εν συνεχεία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

οπότε και θα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 181/2019 
 

 

Θέμα 3
ο
: Ορισμός μελών διοίκησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας 

Εκπαίδευσης. [Εισηγητής: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Εντεταλμένη δημοτική Σύμβουλο κα. Μαρία 

Πατηνιώτη η οποία εισηγούμενη το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με την 

υπ’αριθμ΄. 181/2019 προηγηθείσα απόφασή του, το Δ.Σ. τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 73/2011 

(ΦΕΚ1383/Β/16-6-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Συγχώνευσης 

σχολικών επιτροπών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας σε μία 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» κατά το σκέλος που αφορά στον 

ορισμό της  σύνθεσης του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης», το οποίο θα απαρτίζουν οι εξής: 
 

1. Ο Δήμαρχος ή ένας αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου ως Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε., 
2. Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και 
3. Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου   
4. Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
5. Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών. 
6. Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 

προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 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. 
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. 
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 θα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της  στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 

Σύμφωνα δε, με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10, στην παρούσα συνεδρίαση 

του δημοτικού συμβουλίου γίνεται και ο ορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμαστε να ορίσουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΣΕ Α/θμιας Εκπαίδευσης. 
 

Από τη Δήμαρχο ορίζονται ως μέλη της πλειοψηφίας οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
-Αντώνιος Λουρής, ως Πρόεδρος 
-Μαρία Πατηνιώτη, ως Αντιπρόεδρος 
-Κωνσταντίνος Δεμένεγας   

       Από τον επικεφαλής της μειοψηφίας ορίζονται ως μέλη της μειοψηφίας οι δημοτικοί 

σύμβουλοι: 
       -Σώζα Μουζάκη 
       -Δήμητρα Κορασίδη 
      Εκπρόσωπος γονέων θα οριστεί από το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού 

Σχολείου Κορησσίας (η μεγαλύτερη σχολική μονάδα σε μαθητικό δυναμικό) 
      Οι δύο διευθύντριες και η μία νηπιαγωγός θα οριστούν από τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Κυκλάδων. 
 

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

1. τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87 Α΄),  
2. τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),  
3. την υπ’ αριθμ .181/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
4. την εισήγηση της κας Πατηνιώτη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης»:  
1. Αντώνιος Λουρής,  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Πρόεδρος 
2. Μαρία Πατηνιώτη, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως Αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Δεμένεγας Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 
4. Σώζα Μουζάκη, Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
5. Δήμητρα Κορασίδη, Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας) 
6. Δύο (2) Διευθύντριες εκ των πέντε αρχαιότερων των σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
7. Μία (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών. 
8. Ένας εκπρόσωπος από το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 

Κορησσίας  
Η απόφαση αυτή θα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της υπ’ αριθμ.182/2019, στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 182/2019 
 

 



16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 11
η
 Οκτωβρίου 2019 

13 

 

Θέμα 4
ο
: Έγκριση γ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Κέας.  

[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Αναβάλλεται 
 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση 6

ης
 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ελ. Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τσουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 

2019 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2019 απόφαση, και πρέπει 

να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Σύμφωνα και με την 127/2019 (ΑΔΑ: 
6ΠΓ3ΩΕΔ-ΞΣΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνουμε την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού ως εξής: 
 

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 
20.6011 

Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ 61.170,00 5.753,00 66.923,00 
20.6021 

Τακτικές αποδοχές  ΙΔΑΧ 34.160,00 -34.160,00 0,00 
20.6041 

Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 75.238,00 25.259,00 100.497,00 
20.6051 Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 10.486,00 1.815,00 12.301,00 

20.6052 Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 9.862,00 -9.862,00 0,00 
20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 21.283,00 7.195,00 28.478,00 
20.6211.0001 Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για 

φωτισμό & παραγωγική 
διαδικασία 30.250,00 2.000,00 32.250,00 

20.7135.0003 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 
για την ημιονική οδό πρόσβασης 

στην βιβλιοθήκη Ιουλίδας 0,00 2.000,00 2.000,00 

  242.449,00 0,00 242.449,00 

 

 

 

 

 



16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 11
η
 Οκτωβρίου 2019 

14 

 

Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

25.6011 Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ 19.100,00 300,00 19.400,00 

25.6142.0003 

Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή 
ρεύματος για τις εγκαταστάσεις 

στο Κρεμμύδι 0,00 2.000,00 2.000,00 

25.6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 88.000,00 3.000,00 91.000,00 

25.7131.0007 
Προμήθεια αυτόματων πωλητών 

νερού 10.000,00 -5.300,00 4.700,00 

  117.100,00 0,00 117.100,00 

 

 

Κέντρο Κοινότητας 

 

Με την υπ΄αριθμ 85205/26-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΓΞ465ΧΙ8-18Β) απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιήθηκε η ΣΑΕΠ 067/1  και εγκρίθηκε  χρηματοδότηση 

για το 2019 του Κέντρου Κοινότητας, ποσού 47.000,00€ . Ήδη στον Π/Υ είναι 

εγγεγραμμένο το ποσό των 35.000,00€, κατά συνέπεια αναμορφώνουμε τον Π/Υ για να 

συμπεριληφθεί σε αυτόν η διαφορά των 12.000,00€ 
 

 

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

1328.0007 
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την 

πράξη «Κέντρα Κοινότητας 
Δήμου Κέας» 

35.000,00 12.000,00 47.000,00 

 

 

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

60.6041.0001 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

Κέντρου Κοινότητας 
22.443,97 8.000,00 30.443,97 

60.6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας 
5.630,13 2.000,00 7.630,13 

60.6422.0001 
Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας 

912,00 500,00 1.412,00 
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60.6613.0001 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας 

211,08 500,00 711,08 

60.6699.0001 
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

Κέντρου Κοινότητας 
150,00 200,00 350,00 

60.7133.0001 
Έπιπλα - σκεύη Κέντρου 

Κοινότητας 
350,00 300,00 650,00 

60.7135.0004 
Λοιπός εξοπλισμός Κέντρου 

Κοινότητας 
0,00 500,00 500,00 

  29.697,18 12.000,00 41.697,18 

 

 

Έσοδα προς απόδοση στο Δημόσιο και τρίτους – Δαπάνες 

απόδοσης στο Δημόσιο και τρίτους 

 

 

Κ.Α Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

4121.0001 
Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 

(μισθ) 
35.000,00 7.500,00 42.500,00 

4131.0002 ΤΣΜΕΔΕ (μισθ) 10.000,00 500,00 10.500,00 

4131.0004 ΤΑΔΚΥ (μισθ) 32.000,00 2.000,00 34.000,00 

4131.0012 ΕΦΚΑ 170.000,00 18.000,00 188.000,00 

4213.0001 
Επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 
5.000,00 5.000,00 10.000,00 

4319.0003 
Είσπραξη τελών για λογαριασμό 

Λιμενικού Ταμείου 
35.000,00 6.000,00 41.000,00 

  287.000,00 39.000,00 326.000,00 

 

 

Κ.Α Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

00.8221.0001 
Απόδοση φόρων μισθωτών 
υπηρεσιών 35.000,00 7.500,00 42.500,00 

00.8231.0001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και ταμεία 222.500,00 20.500,00 243.000,00 

00.8242.0007 
Απόδοση τελών Λιμενικού 
Ταμείου 35.000,00 6.000,00 41.000,00 

00.8261.0001 
Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

  297.500,00 39.000,00 336.500,00 
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Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ 

 

Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ είχε αρχική διάρκεια 8 μηνών και κατόπιν 

παρατάθηκε για άλλους 4 μήνες. Αναμορφώνουμε τους κωδικούς εσόδου και εξόδου για 

την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών του επιπλέον τετραμήνου. 
 

Κ.Α Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

4319.0002 
Επιχορήγηση ασφαλιστικών 

εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ 
14.572,30 8.500,00 23.072,30 

 

 

Κ.Α Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

10.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
14.572,30 8.500,00 23.072,30 

 

 

ΣΑΤΑ 

 

Ανακατανέμουμε την εγγεγραμμένη ΣΑΤΑ για την προμήθεια νέων παγίων 
 

Κ.Α Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

30.7135.0013 
Προμήθεια εξοπλισμού 

τοπογραφήσεων 
9.000,00 -9.000,00 0,00 

10.7134 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά 

4.500,00 3.800,00 8.300,00 

10.7135.0003 
Προμήθεια πολυμηχανήματος - 
εκτυπωτή για το τοπικό γραφείο 

Ιουλίδας 
0,00 500,00 500,00 

30.7135.0014 
Προμήθεια έγχρωμου 

πολυμηχανήματος - εκτυπωτή για 
την τεχνική υπηρεσία 

0,00 4.700,00 4.700,00 

  13.500,00 0,00 13.500,00 

 

 

 

 

 

 

Λοιπές Δαπάνες 
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6031.0001 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

ειδικών θέσεων 
20.000,00 3.000,00 23.000,00 

00.6053.0001 
Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων 
5.290,00 1.000,00 6.290,00 

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 8.000,00 1.000,00 9.000,00 

00.6111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων 6.000,00 -1.000,00 5.000,00 

00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.900,00 -2.500,00 2.400,00 

00.6222 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
16.500,00 2.500,00 19.000,00 

00.6223 Κινητή τηλεφωνία 2.400,00 500,00 2.900,00 

00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 1.000,00 3.000,00 

00.6312.0001 Λοιποί φόροι 14.000,00 12.100,00 26.100,00 

00.6423 
Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση τρίτων 
8.770,00 -1.950,00 6.820,00 

00.6432.0002 
Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση 

ΒΟΟΤ στην Γερμανία 
1.400,00 -300,00 1.100,00 

00.6432.0003 
Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση 

ΒΙΤ στο Μιλάνο 
1.500,00 -600,00 900,00 

00.6432.0005 
Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση 

TOUR NATUR στην Γερμανία 
1.750,00 -1.400,00 350,00 

00.6432.0007 
Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση 

στην Σμύρνη Τουρκίας 
3.000,00 -3.000,00 0,00 

00.6432.0008 
Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση 

FILOXENIA Θεσσαλονίκης 
0,00 1.500,00 1.500,00 

00.6433.0001 

Τιμητικές διακρίσεις, 
αναμνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων 
και αντιπροσωπειών 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 

00.6433.0003 
Δαπάνη φιλοξενίας προσωπικού 
ΜΟΜΚΑ για την κατασκευή οδού 

Κορησσίας - Ξύλων 
10.000,00 -4.200,00 5.800,00 

00.6443.0002 Δαπάνη εορτής Αγ. Χαραλάμπους 1.530,00 -200,00 1.330,00 

00.6443.0003 Δαπάνη εορτασμού Πάσχα 2.000,00 -300,00 1.700,00 

00.6443.0009 Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Συμεών 500,00 -500,00 0,00 

00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 1.000,00 4.000,00 

00.6726.0001 Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. 5.200,00 200,00 5.400,00 

00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 
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συλλόγους και σωματεία 

00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή στην 

δημοτική κοινότητα Ιουλίδας 
0,00 2.000,00 2.000,00 

00.8251.0002 
Πάγια προκαταβολή στην τοπική 

κοινότητα Κορησσίας 
0,00 2.000,00 2.000,00 

10.6021 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα ΙΔΑΧ) 

20.000,00 500,00 20.500,00 

10.6052 
Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

5.000,00 100,00 5.100,00 

10.6115.0005 
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για 

τον έλεγχο των χρήσεων 2017 και 
2018 

12.000,00 -2.000,00 10.000,00 

10.6266.0015 

Συντήρηση εφαρμογών 
προστασίας ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και φιλοξενίας 
ιστοσελίδας (συνεχ 2018) 

0,00 200,00 200,00 

10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 250,00 500,00 750,00 

10.6643.0002 
Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση και φωτισμό 

6.000,00 900,00 6.900,00 

10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 500,00 2.500,00 

10.7133 Έπιπλα σκεύη 2.700,00 1.000,00 3.700,00 

10.7135.0001 
Προμήθεια πινάκων 

ανακοινώσεων του Δήμου 
500,00 -500,00 0,00 

15.6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

5.000,00 1.500,00 6.500,00 

15.6232.0003 Μίσθωση κτιρίου Κορησσίας 3.000,00 -3.000,00 0,00 

15.6264 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 
9.000,00 -9.000,00 0,00 

15.6471.0003 Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2.100,00 -400,00 1.700,00 

15.6471.0004 Φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων 2.000,00 -750,00 1.250,00 

15.6471.0006 
Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή 

για την Καρθαία» 
12.800,00 -5.000,00 7.800,00 

15.6471.0008 
Ετήσια σύναξη πνευστών 

Κυκλάδων 
5.000,00 -5.000,00 0,00 

15.6473.0003 
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών 
πρόνοιας 

29.337,84 -24.800,00 4.537,84 

15.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 
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15.7135.0009 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών 

Βουρκαρίου - Κορησσίας 
0,00 24.800,00 24.800,00 

30.6252 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - 

Τεχνικών εγκαταστάσεων 
750,00 500,00 1.250,00 

30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.100,00 1.000,00 3.100,00 

30.6261.0003 
Αντικατάσταση κουφωμάτων 

δημοτικών κτιρίων 
0,00 3.000,00 3.000,00 

30.6412 
Έξοδα μεταφοράς αγαθών 

φορτοεκφορτωτικά 
1.000,00 500,00 1.500,00 

30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 1.000,00 3.000,00 

30.6662.0007 Προμήθεια ξυλείας 2.500,00 -1.500,00 1.000,00 

30.7133.0001 Έπιπλα - σκεύη 0,00 200,00 200,00 

70.6253.0001 
Ασφάλιστρα πυροσβεστικών 

οχημάτων 
1.930,00 400,00 2.330,00 

70.7135.0014 
Προμήθεια σειρήνων πολιτικής 

άμυνας 
0,00 6.500,00 6.500,00 

  252.707,84 0,00 252.707,84 

 

Η ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλει το αποθεματικό 
 

       Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. 
 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 
3. Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 

την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2019 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 127/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΓ3ΩΕΔ-ΞΣΕ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 6
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2019 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 183/2019 
 

 

 

Θέμα 6
ο
: « Έγκριση, της Προγραμματικής  Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων,  υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, 

ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την 

υπογραφή της σύμβασης  αυτής». 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του σώματος, σχέδιο 

Προγραμματικής  Σύμβασης  με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από 

το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα WiFi4EU.  
Το ΕΚΕΤΑ με το από το υπ’αρ. πρωτ. 03/06.09.2019 έγγραφό του, μας απεύθυνε 

πρόταση συνεργασίας για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο του εν λόγω 

προγράμματος, μέσω της οποίας θα αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω αντικειμένων: 
Διεκπεραίωση διαδικασίας εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 
Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής. 
Διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια και εγκατάσταση του 

εξοπλισμού και του λογισμικού. 
Παραλαβή του έργου. 
Το πρόγραμμα προβλέπει τη λήψη ενός κουπονιού χρηματοδότησης για κάθε δήμο αξίας 

15.000€, για τη δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.  
Ο φορέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους τεχνολογικούς και ερευνητικούς 

φορείς στη χώρα με υψηλό κύρος, επίπεδο τεχνογνωσίας και σημαντική εξειδίκευση σε 

υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Διαθέτει τόσο τις απαραίτητες υποδομές, όσο και 

το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει η λήψη του κουπονιού, αλλά και 

την ορθή υλοποίηση του έργου.  
Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται οικονομικά με την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής προς το 

ΕΚΕΤΑ, αφού ο φορέας επιτελεί τους καταστατικούς τους σκοπούς, για την υποστήριξη 

άλλων δημοσίων φορέων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακών 

Έργων. 
Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της προγραμματικής σύμβασης, για τον 

συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση 

της, απαιτείται ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

σύμβασης, με τον αναπληρωτή  του. 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως : 

Εγκρίνει 
1-Την επισυναπτόμενη Προγραμματική  Σύμβαση  του Δήμου Κέας με το Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων,  υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, 
2- Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου ως εξής: 
      Τον κ.Ελευθέριο Τζουβάρα δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας με τον αναπληρωτή 

του τον κ. Θεόδωρο.Καμίλη δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας 
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      Την κα. Μαριάννα Μωραΐτη δημοτική υπάλληλο με αναπληρωτή την Ιωάννα 

Αθανασοπούλου, δημοτική υπάλληλο., στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

σύμβασης αυτής και  
3-Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής. 

 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και αφού 

άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει 

1. Την επισυναπτόμενη Προγραμματική  Σύμβαση  του Δήμου Κέας με το Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων,  υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ως 

κάτωθι: 
 

 «……………….. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
Για τη Συνεργασία στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU 

 
Στην  Θεσσαλονίκη σήμερα στις ΧΧΧΧ 2019, οι παρακάτω φορείς: 

1. Ο Δήμος Κέας, αναφερόμενος εφεξής για χάριν ευκολίας ως "Δήμος" που εδρεύει στην Κέα, 
και  εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Βελισσαροπούλου Ειρήνη, Δήμαρχο.  

2. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (αναφερόμενο εφεξής για χάριν ευκολίας ως 
"ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ") που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, (099785242, ΔΟΥ  Ζ' 
Θεσσαλονίκης)  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δημήτριο 
Τζοβάρα, Διευθυντή αυτού 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 («Προγραμματικές Συμβάσεις»). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 
του ν. 4071/12 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) 

3. Την υπ’ αριθ. XXXXX απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου. 
4. Την αδυναμία κάλυψης του αντικειμένου της παρεχόμενης υποστήριξης 

με ιδία μέσα και προσωπικό του Δήμου, λόγω του πολυσχιδούς και 
καινοτόμου χαρακτήρα του περιεχομένου της συνεργασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Η παρούσα Σύμβαση περιέχει : 

1. Περιεχόμενα 
2. Προοίμιο 
3. Αντικείμενο της Σύμβασης 
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4. Σκοπός της Σύμβασης 
5. Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης 
6. Κοινή Επιτροπή  
7. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
8. Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης 
9. Τελικές Διατάξεις 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Δήμος σκοπεύει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη λήψη δελτίου 
(κουπονιού) χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU, καθώς 
και στις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου εφόσον αυτό χρηματοδοτηθεί. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης, μέχρι 15.000 ευρώ ανά δήμο, για τη 
δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό 
αυτό και εξαιτίας της τεχνικής πολυπλοκότητας του αντικειμένου του προγράμματος, 
προτίθεται να συνεργαστεί με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, το οποίο διαθέτει όλο το απαραίτητο 
προσωπικό, εμπειρία και τεχνογνωσία για την επιτυχή παρακολούθηση, υλοποίηση και 
παραλαβή των έργων που θα εγκριθούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, εκ μέρους του Δήμου, αναλαμβάνει να εκτελέσει τις κάτωθι ενέργειες: 

1. Υποστήριξη του Δήμου κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

2. Υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 

3. Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής κατά περίπτωση. 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κατά περίπτωση. 

5. Πιλοτική λειτουργία και τελικές ρυθμίσεις συστήματος κατά περίπτωση. 

6. Τελική παράδοση/παραλαβή κατά περίπτωση. 

7. Κάθε άλλη διαδικασία ή ενέργεια, απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, σε όλες τις 
απαιτούμενες διαδικασίες, από την εγγραφή του Δήμου στο πρόγραμμα WiFi4EU, μέχρι και 
την τελική υλοποίηση και παραλαβή του προς χρηματοδότηση έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, καθώς η παρούσα δεν δημιουργεί 
οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση του Δήμου προς το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1) Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται κοινή 
Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται: α) τον ΧΧΧΧ, με αναπληρωτή τον ΧΧΧΧΧ ως εκπρόσωπο 
του Δήμου, β) τον ΧΧΧΧ, με αναπληρωτή τον ΧΧΧΧΧ ως εκπρόσωπο του Δήμου γ) τον 
καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, με αναπληρωτή τον 
επιστημονικό συνεργάτη Σπυρίδωνα Κοψιδά, υπεύθυνο τεχνικής υλοποίησης του έργου, ως 
εκπρόσωπο του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ.  

2) Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου 
στο άρθρο 3, γενικά δε η εποπτεία για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της παρούσας 
Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
1)  Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
α) Να παρέχει, αφενός στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, αφετέρου στον επιστημονικό υπεύθυνο όλα τα 

διαθέσιμα στοιχεία, που είναι αναγκαία για τη υλοποίηση του Αντικειμένου (έγγραφα, 
μελέτες, δεδομένα, χάρτες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λ.π.) και να  συνδράμει  στη συλλογή των 
λοιπών στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του Αντικειμένου της 
σύμβασης. 

β) Να συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6, να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία 
πληροφορία και να διενεργεί κάθε απαραίτητη διαδικασία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 
για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

 
2)  Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπλήρωσης των παρακάτω ενεργειών: 

1. Υποστήριξη του Δήμου κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

2. Υποστήριξη των Δήμων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 

3. Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής κατά περίπτωση. 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κατά περίπτωση. 

5. Πιλοτική λειτουργία και τελικές ρυθμίσεις συστήματος κατά περίπτωση. 

6. Τελική παράδοση/παραλαβή κατά περίπτωση. 

7. Κάθε άλλη διαδικασία ή ενέργεια, απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση του έργου. 
 
Επίσης, θα συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 και θα παρέχει κάθε δυνατή και 
αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη 
υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου, με αρχή μέτρησης την υπογραφή της 
Σύμβασης, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Διευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν 



16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 11
η
 Οκτωβρίου 2019 

24 

 

χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνονται χρόνοι τυχόν εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες, οι 
οποίοι θα επιμηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της Σύμβασης. 

2) Με την παραλαβή του Αντικειμένου θα συνταχθεί κατά περίπτωση πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής και από την υπογραφή αυτού η παρούσα σύμβαση λύεται και δεν έχει ουδεμία 
περαιτέρω υποχρέωση το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ έναντι του Δήμου. 

3) Σε περίπτωση που δεν υπογραφεί αυτό για οποιοδήποτε λόγο, το έργο θεωρείται 
αποπερατωμένο, εάν παρέλθει ένας μήνας,  από την παράδοση από το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ του 
τελευταίου παραδοτέου, χωρίς να έχει προβληθεί από το Δήμο οποιαδήποτε αντίρρηση ή 
ένσταση ως προς το παρασχεθέν έργο ή από τότε που ο φορέας νέμεται και χρησιμοποιεί το 
έργο εξ’ ολοκλήρου. Σε αυτήν την περίπτωση, θεωρείται ότι από την χρονική στιγμή αυτή η 
παρούσα σύμβαση λύεται και δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ 
έναντι του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματα 
ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του, ή αναγνώριση των δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 
μέρη που δεν αναγνωρίζεται από αυτή τη σύμβαση. 
Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του  
ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ  ή του επιστημονικού υπευθύνου, ο Δήμος, αποκτά μονομερώς το δικαίωμα της 
υπαναχώρησης. Αναλόγως, στην περίπτωση υπαιτιότητας του Δήμου, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ δύναται 
μονομερώς να διακόψει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3. 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα, ένα για κάθε φορέα, τα 
οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων. Αποκτά δε πλήρη ισχύ 
μετά την υπογραφή της. Οι συλλογικές αποφάσεις των δύο φορέων οι οποίες ενέκριναν την 
παρούσα συμφωνία αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφα της. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

1. Για το Δήμο Κέας 
 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
Δήμαρχος 

 

2. Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ 
 

Δημήτριος Τζοβάρας 
                                 Διευθυντής………….………….» 

 

2. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου ως εξής: 
      Τον κ.Ελευθέριο Τζουβάρα δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας με τον αναπληρωτή 

του τον κ. Θεόδωρο.Καμίλη δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας 
      Την κα. Μαριάννα Μωραΐτη δημοτική υπάλληλο με αναπληρωτή την Ιωάννα 

Αθανασοπούλου, δημοτική υπάλληλο , στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

σύμβασης αυτής και  
3. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 184/2019 
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Θέμα 7
ο
: Απόφαση Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του 

Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο Δήμος Κέας είναι μέλος του 

Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ.  Με τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26
ης

 Μαΐου 

2019  αναδείχτηκε η  νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου μας και επομένως καλούμαστε να 

ορίσουμε νέο εκπρόσωπο καθώς και αναπληρωματικό εκπρόσωπο , μέσω του οποίου θα 

συμμετέχουμε ως μέλος στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου ΔΑΦΝΗ.  
Ως εκπρόσωπος ορίζεται η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

       Ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τσουβάρας 
 

Καλείται το Δημοτικός Συμβούλιο να αποφασίσει. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση της Δημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Ορίζει ως Εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, τη 

Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Αντιδήμαρχο 

κ. Ελευθέριο Τσουβάρα. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 185/2019 
 

 

Θέμα 8
ο
: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη 

συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και  προσδιορισμός 

ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 3 του 

άρθρου 33 του Ν. 4483/2017. 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ.Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), 

2. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017, 

3. Tην ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β') «Εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του Ν. 4483/2017 – Λεπτομέρειες καταβολής 

αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, 

4. Τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που κατατέθηκαν στην υπηρεσία, 

5. Χάρτη χιλιομετρικής απόστασης, 

6. Τη 4553/03-10-2019 βεβαίωση χιλιομετρικών αποστάσεων, της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Κέας 
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α) Εισηγούμαστε την καταβολή αποζημίωσης στους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους: 

Για το έτος 2019 

Ζιώγας Θ. Ιωάννης, Λουρής Ν. Αντώνιος, Δεμένεγα Ε. Στυλιανή, Δεμένεγας Β. 

Νικόλαος, Γροσομανίδη Ε. Παρασκευή, Πατηνιώτης Α. Αντώνιος, Λέανδρος Αρ. 

Εμμανουήλ. 
β) Προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στο ποσό των 18,69€ ανά 

συνεδρίαση και έως τέσσερις συνεδριάσεις μηνιαίως. Από το ποσό που θα καταβάλλεται σε 

έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Το ύψος της αποζημίωσης δε δύναται 

να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων. Κάθε τροποποίηση 

του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε 

καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο. 

γ) Η αποζημίωση στους δικαιούχους θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο. 

Διευκρινίζεται ότι η ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β'), 

ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 

4483/2017 (Α'107/31.07.2017). 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και αφού 

άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α) Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης, για 

τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 

βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας τους και τους χάρτες χιλιομετρικής απόστασης και τη 

βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας που  κατετέθησαν στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, 

ως κάτωθι: 

 

Για το έτος 2019 
 

Ζιώγας Θ. Ιωάννης, Λουρής Ν. Αντώνιος, Δεμένεγα Ε. Στυλιανή, Δεμένεγας Β. 

Νικόλαος, Γροσομανίδη Ε. Παρασκευή, Πατηνιώτης Α. Αντώνιος, Λέανδρος Αρ. 

Εμμανουήλ 

 

β) Προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στο ποσό των 18,69 €  ανά 

συνεδρίαση και έως τέσσερις συνεδριάσεις μηνιαίως. Από το ποσό που θα καταβάλλεται σε 

έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Το ύψος της αποζημίωσης δε δύναται 

να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων. Κάθε τροποποίηση 

του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε 

καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο. 

 

γ) Η αποζημίωση στους δικαιούχους θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο. 

 

Διευκρινίζεται ότι η ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β'), 
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ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 

4483/2017 (Α'107/31.07.2017). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 186/2019 
 

 

Θέμα 9
ο
 : Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα 

περισσυλεγούν από σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό τη παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ.1 

του ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”, το οποίο αναφέρει ότι: «Η εκποίηση 

κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και διενεργείται με δημοπρασία» καλείται το Δημοτικό 

Συμβούλιο να εγκρίνει την εκποίηση με ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, των χαρακτηρισμένων από την αρμόδια 

Υπηρεσία του Δήμου ως  εγκαταλελειμμένα οχήματα, με δεδομένο ότι τα οχήματα 

αποτελούν απόβλητα που θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Κέας μετά την πάροδο 

των χρονικών ορίων και της διαδικασίας του ΠΔ 116/2004. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 116/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής” με τον όρο 

“εγκαταλειμμένα” χαρακτηρίζονται εκείνα τα οχήματα τα οποία εγκαταλείπονται σε 

δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας 

Υπηρεσίας ή Αρχής. Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του 

εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9 του ΠΔ 116/2004, χαρακτηρίζεται πλέον ως 

“Όχημα στο Τέλος Κύκλου Ζωής” και αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια της ΚΥΑ 

69728/824/1996 και του Ν.2939/2001, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του 

στοιχείων/εξαρτημάτων. 
Το ΠΔ 116/2004 επίσης ορίζει ότι η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου, στον οποίο 

έχει περιέλθει η κυριότητα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν εντοπιστεί στα 

διοικητικά του όρια, μετά από την τήρηση της σχετικής διαδικασίας, υποχρεούται να 

παραδώσει τα οχήματα σε εγκεκριμένο Σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου 

Ζωής. 
Όργανο διενέργειας της δημοπρασίας εκποίησης  πραγμάτων των Δήμων, σύμφωνα 

με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81, είναι Επιτροπή αποτελούμενη από την κα Δήμαρχο ως 

Προέδρου και δύο Δημοτικούς Συμβούλους η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 162/2019 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας. 
Οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας και διακηρύξεως αυτής θα καθοριστούν από την 

Οικονομική Επιτροπή με σχετική απόφασή της βάση του Π.Δ. 270/81. 
Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε το Σώμα όπως: εγκρίνει την εκποίηση του 

συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεγούν από σημεία του νησιού, 

με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την 

έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004 για χρονικό διάστημα δύο (2) έτη, με τη 
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διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τους όρους που θα 

καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη: 
1. Τη παρούσα εισήγηση 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 3. Το ΠΔ 116/2004 4. Το Π.Δ. 270/81 5. 
3. Την υπ’ αριθμ. 162/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική 

συζήτηση: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα 

περισυλλεγούν από σημεία του νησιού, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο 

σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004 για 

χρονικό διάστημα δύο (2) έτη, με τη διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, 

σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2019 
 

Θέμα 10
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019. [Εισηγητής: Κων. Δεμένεγας] 
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε 

η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες 

ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 

526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».  
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του 

αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης 

ωραρίου μουσικής για το έτος 2019 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

ιδιοκτησίας τους: 
1.  «ΑΝΑΜΑΡ ΚΕΑ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«RESTAURANT-POOL BAR» το οποίο λειτουργεί εντός τουριστικού καταλύματος 

της εταιρίας στη θέση Κούνδουρου,  με αρ. γνωστοποίησης: 1109809 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 3551/29-7-2019)  
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

3. Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

από θορύβους Μουσικής»  
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
7. Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
8. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
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9. Την αίτηση του ενδιαφερομένου 
10. Το ότι η ανωτέρω εταιρεία πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερη για την έκδοση της εν 

λόγω άδειας 
11. Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2019 στα καταστήματα  

1. «ΑΝΑΜΑΡ ΚΕΑ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«RESTAURANT-POOL BAR» το οποίο λειτουργεί εντός τουριστικού καταλύματος 

της εταιρίας στη θέση Κούνδουρου,  με αρ. γνωστοποίησης: 1109809 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 3551/29-7-2019)  
Η ανωτέρω εταιρεία θα λάβει την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμερη. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 188/2019 
 

Θέμα 11
ο
:  Απένταξη δύο παροχών ηλεκτρικού ρεύματος της Α΄ βαθμιας  Σχολικής 

Επιτροπής από τον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημ. Μουζάκη ο οποίος 

εισηγούμενος το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στον πολλαπλό λογαριασμό 

του Δήμου Κέας στη ΔΕΗ είναι χρεωμένες δύο παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που αφορούν 

δύο κτίρια της  Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής.  
Πρόκειται για την υπ’αριθμ. 5 5002974501 παροχή του Νέου Δημοτικού Σχολείου 

Ιουλίδας και την υπ’αριθμ. 5 500344201 παροχή του Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου. 
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της απένταξης των παροχών 

αυτών από τον  πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την απένταξη των δύο παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που αφορούν κτίρια της 

Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής  από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου όπως 

αναφέρονται παραπάνω. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 189/2019 
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Θέμα 12
ο
:  Ένταξη μιας νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πολλαπλό 

λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Δημ. Μουζάκης] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημ. Μουζάκη ο οποίος 

εισηγούμενος το 12
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η δαπάνη ηλεκτροδότησης 

της υπ’αριθμ. 5 5006797-01 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του δωρηθέντος ακινήτου κας 

Μυκονιάτη Κυριακής που βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας εξοφλείται με την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων.  
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 

ένταξης της παροχής αυτής στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την ένταξη της υπ’αριθμ. 5 5006797-01 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του 

δωρηθέντος ακινήτου κας Μυκονιάτη Κυριακής στο Δήμο Κέας που βρίσκεται στην 

Ιουλίδα, στον πολλαπλό λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου Κέας. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 190/2019 
 

 

Θέμα 13
ο
:  Συμμετοχή  Δήμου Κέας στη διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 

(Θεσσαλονίκη  08-10/11/2019) . [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ.Τζουβάρας] 
 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο αντιδήμαρχο, κ. Ελ.Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας κατά την συνεδρίασή 

της στις 10 Οκτωβρίου 2019, γνωμοδότησε θετικά για τη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή 

Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2019» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 8-

10/11/2019, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
  Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής: 
 “Με έγγραφό της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα το Τμήμα Τουρισμού 

Κυκλάδων μας ενημέρωσε για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στις εκθέσεις Τουρισμού που θα 

πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2019. Η έκθεση για την οποία υπάρχει ενδιαφέρον 

συμμετοχής του Δήμου Κέας, είναι η  «Philoxenia 2019» που θα πραγματοποιηθεί στη 

Θεσσαλονίκη στις 8-10/11/2019, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης.” 
 Η Philoxenia είναι: 
η κλαδική έκθεση που με συνέπεια και συνέχεια αποτελεί εδώ και 35 χρόνια 

ουσιαστικό θεμέλιο για το ελληνικό τουριστικό επιχειρείν.  
ο εκθεσιακός και συνεδριακός κόμβος συνάντησης φορέων και ιδιωτών του τουρισμού 

στον  οποίο συγκεντρώνονται τα καινοτόμα στοιχεία και οι τάσεις του κλάδου.  
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οι πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις με θεματικές παρουσιάσεις, ημερίδες και δράσεις 

μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.  
το καθιερωμένο PR ραντεβού των επαγγελματιών του τουρισμού στην Θεσσαλονίκη.  

η φιλοξενία του σήμερα και του αύριο στον ΚΟΣΜΟ!  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στη 

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2019» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 

στις 8-10/11/2019, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε 

συνεργασία με τους Συλλόγους  Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, ιδιώτες και 

παραγωγούς της Κέας.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του  Αντιδημάρχου και το άρθρο 158, παρ. 3 περ.α Ν.3463/2006. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 

2019» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 8-10/11/2019, στο Διεθνές 

Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους Συλλόγους 

Επαγγελματιών & Τουριστικών Καταλυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της Κέας.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 191/2019 
 

 

Θέμα 14
ο
: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 162/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί ορισμού της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα 

Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’αριθμ. 162/2019 

απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της  Επιτροπής Δημοπρασιών του 

Δήμου από τη λήψη της απόφασης έως την 31/12/2019 ως ακολούθως: 
           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 
   

   Μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών  συμμετέχουν και στο Συλλογικό όργανο της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας. Για να μην υπάρξει ταύτιση μεταξύ των μελών 

που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς εκμισθώσεως, μισθώσεως κινητών και  ακινήτων 

πραγμάτων όπως ορίζονται στο Π.Δ 270/81 και λαμβάνοντας υπόψιν τα οριζόμενα της 

παρ.1 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 για την αμεροληψία των οργάνων  της διοίκησης, 
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εισηγούμαστε την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης ως προς τα μέλη της ανωτέρω 

Επιτροπής ως ακολούθως: 
 

Τακτικά Μέλη 
        - Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 
        - .Βασίλειος Βαλεράς, μέλος μειοψηφίας (Πρόταση μειοψηφίας) 
        - ......................, σύμβουλος πλειοψηφίας  (Προτείνεται ο κ.Αντώνιος Λουρή) 

Αναπληρωματικά Μέλη 
 

  -  ...................... σύμβουλος πλειοψηφίας  (Προτείνεται η κ. Στυλιανή Δεμένεγα) 
  -   Στυλιανός Γκρέκας, σύμβουλος μειοψηφίας 
  -   Θεόδωρος Καμίλης ς, σύμβουλος πλειοψηφίας 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 

70 του Ν.3852/2010 και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της  υπ’αριθμ. 162/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ως προς τα μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας για τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω ως ακολούθως: 
Τακτικά Μέλη 
        - Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 
        - Βασίλειος Βαλεράς μέλος μειοψηφίας 
        -Αντώνιος Λουρής, σύμβουλος πλειοψηφίας 
 

     Αναπληρωματικά Μέλη 
         -  Στυλιανή Δεμένεγα, σύμβουλος πλειοψηφίας  
         -  Στυλιανός Γκρέκας, σύμβουλος μειοψηφίας 
         -  Θεόδωρος Καμίλης, σύμβουλος πλειοψηφίας 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 192/2019 
 

Θέμα 15
ο
: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 168/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ. 168/2019 

απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής του Δήμου Κέας και αποφάσισε τη μη καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας 

αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη της παραπάνω Επιτροπής, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και 

στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. 
Σύμφωνα όμως με την υπ΄αριθμ. 213/2014 τροποποιητική απόφαση της υπ΄αριθμ.136/2014 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το δεύτερο σκέλος της  καταβολής εξόδων κί-

νησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη της παραπάνω Επιτροπής, εγκρίθηκε η 
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καταβολή των οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης  σε ιδιώτες μέλη της 

παραπάνω Επιτροπής. 
 

        Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 

70 του  Ν.3852/2010 τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 (κατηγορία IV), 5, 17, 18 & 19 του N. 

2685/18.02.1999 (ΦΕΚ 35A’). και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τροποποιεί την υπ’αριθμ. 168/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίνει την 

καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων κίνησης στους ιδιώτες μέλη της Επιτροπής 

Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι 

οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 70 του Ν. 2852/2010 και των διατάξεων των άρθρων 3, 4 (κατηγορία IV), 5, 17, 18 & 

19 του N. 2685/18.02.1999 (ΦΕΚ 35A’). Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 193/2019 
 

Θέμα 16
ο
 : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γεώργιο Βουτσινά, ο 

οποίος εισηγούμενος το 16
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με 

διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
-«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου» ορίζεται ως ο παραγωγός, ο οποίος 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας 

παραγωγής. 
-Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της 

μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. 
-Η άσκηση της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς μετά 

την έκδοση σχετικής άδειας η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 

5 του Ν. 4497/17 
-Για την έκδοση της άδειας προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 

9 του Ν. 4497/17 
-Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του 

αδειούχου σε οργανωμένες αγορές και στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο. 
-Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4497/17, η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται 

στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. 

Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτα 

πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα για την αναπλήρωση.  
- Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο 

μορφής υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου 

εμπορίου.  

-Τα στοιχεία της άδειας πρέπει να καταχωρηθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ). ( όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία) 
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Ο Γεώργιος Γκρέκας του Ιωάννη κάτοικος Ποισσών Κέας, υπέβαλε στην υπηρεσία του 

Δήμου μας την υπ’ αριθμ. 1792/30-4-2019 αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.  

Κατόπιν τούτων σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά για τη χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον παραπάνω ενδιαφερόμενο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο του και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') 
2. Το άρθρο 285 του Ν.3463/06 
3. Την υπ’ αριθ. 1792/30-4-2019 αίτηση της Αικατερίνης Ξέστερνου με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά 
4. Την καταβολή παραβόλου 10€ που απαιτείται για την έκδοση της άδειας  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου οπωροκηπευτικών 

στον Γεώργιο Γκρέκα του Ιωάννη με τα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΟ Γκρέκας 
ΟΝΟΜΑ Γεώργιος 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ιωάννης 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ Γεωργία 
Α.Δ.Τ.  Ν586649 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ποίσσες Κέας 
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 875/3 
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΒΒ9297 
Α.Φ.Μ. 042874565 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
Α.Μ.Κ.Α. 03026701577 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ του ν. 

3874/2010 
Βεβαίωση 211/36509/22-2-2019 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ οπωροκηπευτικά 
ΘΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ Ποίσσες 
 

Η κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες αγορανομικές, 

φορολογικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. 
Η άδεια ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα με την υποχρέωση ετήσιας ανανέωσης. 

Η κάτοχος της άδειας μπορεί να ζητήσει τη δραστηριοποίησή είτε στο στάσιμο είτε στο 

πλανόδιο εμπόριο, είτε σε λαϊκές αγορές. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 194/2019 
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Θέμα 17
ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριο Μουζάκη, ο οποίος 

εισηγούμενος το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι υπάρχει η ανάγκη για 

τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τα αιτήματα των πολιτών 

είναι τα κάτωθι: 
 

Α/

Α 
Α.Π. 

ΑΙΤΗΣΗ

Σ 

ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ ΑΙΤΗΜΑ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1 3787/9-8-

2019 
Σίμου 

Κωνσταντινιά  
Τοποθέτηση 1 επιτοίχιου 

φωτιστικού σώματος στο 

δρόμο Μεσσάδας Ιουλίδας, 

μπροστά στην εκκλησία 

Αγ.Πάντες (όπως φαίνεται 

στο συνημμένο χάρτη) 

Εισηγούμαστε θετικά 

ως προς την 

τοποθέτηση του εν 

λόγω φωτιστικού 

 

Επίσης υπάρχει η ανάγκη και εισηγούμαστε θετικά για τοποθέτηση ενός επιτοίχιου 

φωτιστικού στη εκκλησία «Επισκοπή» και ενός επιτοίχιου φωτιστικού στην Πιάτσα 

Ιουλίδας μετά την οικία Πρίντζου. 
 

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

αίτηση και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τοποθέτηση επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων από τη ΔΕΗ ως εξής: 
1- ένα επιτοίχιο φωτιστικό  στο δρόμο Μεσσάδας Ιουλίδας, μπροστά στην εκκλησία 

«Αγ.Πάντες» 
2- ένα επιτοίχιο φωτιστικό στην εκκλησία «Επισκοπή» και, 
3- ένα επιτοίχιο φωτιστικό στην Πιάτσα Ιουλίδας μετά την οικία Πρίντζου 
και εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο για την υποβολή σχετικού αιτηματος.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 195/2019 
 
Θέμα 18

ο
: Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος 

και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, Ελ.Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

ΦΕΚ B 2680/1-7-2019 :  Όλοι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην 

παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/14, υποχρεούνται να ανοίξουν λογαριασμό 

Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι την 01/11/2019 (απόφαση οικ. 

2/54366/ΔΛΓΚ/19 Υπ. Οικονομικών .) 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4270-14/arthro-69-a-eniaios-logariasmos-thisavrofylakiou.html
http://www.karagilanis.gr/files/apof_oik2_54366_dlgk_2019.pdf
http://www.karagilanis.gr/files/apof_oik2_54366_dlgk_2019.pdf
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Βάση της ανωτέρω απόφασης εισηγούμαστε το άνοιγμα νέου λογαριασμού Ταμειακής 

διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμό ως εξουσιοδοτημένων οργάνων για τις 

απαραίτητες ενέργειες και την κίνηση του λογαριασμού, την δημοτική ταμία Μπαλατσού 

Φανή-Άννα και την αναπληρώτρια ταμία Μπουγάδη Γεωργία. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τα ανωτέρω. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Το άνοιγμα νέου λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και 

ορισμό ως εξουσιοδοτημένων οργάνων για τις απαραίτητες ενέργειες και την κίνηση του 

λογαριασμού την δημοτική ταμία Μπαλατσού Φανή-Άννα και την αναπληρώτριά ταμία 

Μπουγάδη Γεωργία. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 196/2019 
 

Θέμα 19
ο
:Μεταβίβαση της αρμοδιότητας  λήψης αποφάσεων σχετικά με τον 

εξωδικαστικό του Ν. 4469/2017, καθώς και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα OCW. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ελ.Τζουβάρας] 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον  Αντιδήμαρχο, κ. Ελ.Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 19
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στην  παρ.6 του άρθρου 65 

«Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» του ν.3852/2010, ορίζονται τα εξής: «Το δημοτικό 

συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην 

επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.»  

Α) Στα πλαίσια του ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και βάσει του άρθρου 

65 το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή την σχετική με το 

αντικείμενο της αρμοδιότητα, να αποφασίζει γα την αποδοχή η όχι προτάσεων 

εξωδικαστικού συμβιβασμού οφειλετών, να διατυπώνει και να υποβάλλει αντιπροτάσεις, 

καθώς και να αποφασίζει για οποιοδήποτε σχετικό θέμα. 

Β) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OCW,  την υπάλληλο 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κα. Σοφία Νεχαλιώτου. 
  Ο εκπρόσωπος που ορίζεται  θα έχει την αρμοδιότητα της διεκπεραίωσης των 

απαιτούμενων διαδικασιών σε εφαρμογή αποφάσεων που θα λαμβάνει η Οικονομική 

Επιτροπή κατά περίπτωση (αποδοχή ή μη των αιτήσεων αναδιάρθρωσης των οφειλετών, 

υποβολή προτάσεων, αντιπροτάσεων κ.λπ.). 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τα ανωτέρω. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Την μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή της σχετικής με το αντικείμενο της 
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αρμοδιότητας, να αποφασίζει γα την αποδοχή η όχι προτάσεων εξωδικαστικού 

συμβιβασμού οφειλετών, να διατυπώνει και να υποβάλλει αντιπροτάσεις, καθώς και να 

αποφασίζει για οποιοδήποτε σχετικό θέμα. 

Β) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OCW,  την υπάλληλο 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κα. Σοφία Νεχαλιώτου. 
Ο εκπρόσωπος που ορίζεται  θα έχει την αρμοδιότητα της διεκπεραίωσης των 

απαιτούμενων διαδικασιών σε εφαρμογή αποφάσεων που θα λαμβάνει η Οικονομική 

Επιτροπή κατά περίπτωση (αποδοχή ή μη των αιτήσεων αναδιάρθρωσης των οφειλετών, 

υποβολή προτάσεων, αντιπροτάσεων κ.λπ.) 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:197/2019 
 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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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                      

 

 

 

 

 

 


