
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 18ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 24

η
 Οκτωβρίου 2019 

 

Σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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 4832/18-10-2019 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 14 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                                                  Γεώργιος Χ. Βουτσινάς 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              Μουζάκη Αντ. Σώζα                           
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                              

Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

Αντώνιος Ν.Λουρής    

Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                         

Νικόλαος Β. Δεμένεγας                     

Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη              

Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                   

Στυλιανός Γ. Γκρέκας                           

Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                     

Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                       

 

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Πρόεδρος της Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα ενώ ο Πρόεδρος της  

Κοινότητας  Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας, απουσιάζει. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
18

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/10/2019 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4832/18-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

 
Θέμα 1

ο
:  Εκλογή εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας στη Γενική Συνέλευση της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 
Θέμα 2

ο
: Γνωμοδότηση περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων.Δεμένεγας] 
 
Θέμα 3

ο
: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος σίτισης και 

στέγασης. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας] 
 

Θέμα 4
ο
: Απόφαση υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινόητας στο Δήμο Κέας» 

της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Κέας» με Κωδικό MIS 5002131. [εισηγητής: 
Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 2019) [εισηγητής: 

Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 

Δήμου Κέας» στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. με τίτλο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(CLLD/LEADER)».   [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 7
ο
: Λήψη νέας απόφασης περί «Ορισμού μελών – εκπροσώπων του Δήμο Κέας στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σύρου» . [εισηγητής: 

Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα 1
ο
:  Εκλογή εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας στη Γενική 

Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. 
Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 
 

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

Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το ΠΔ 94/2019 επήλθε τροποποίηση στο ΠΔ 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων 

και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας». Για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 και εφεξής ισχύουν τα 

εξής:  
«Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο, 

μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική 

Συνέλευση της ΠΕΔ. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι (20) 

ημερών από τη δημοσίευση του π.δ.94/2019 (ημερ. δημοσ.11.10.2019). (παρ. 2 άρθρο 3 Π.Δ. 

94/2019). 
Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις 

δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα 
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον 

αποτελούν. …Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της 

συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 
…Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. 

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των 

εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το 

πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική 

Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της 

αριθμητικής πράξης. Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που 

έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται 

δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 
Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό 

των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι 

υπόλοιποι κάθε Συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην 

Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του Συνδυασμού στην περίπτωση 

που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής 

περιόδου» 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. 73021/17.10.2019 η εκπροσώπηση του Δήμου Κέας 

στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου γίνεται από τη Δήμαρχο 

και από έναν εκπρόσωπο, Δημοτικό Σύμβουλο, δηλαδή σύνολο δύο(2) εκπρόσωποι.  
Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την 

κατάρτιση των συνδυασμών. 
Κατατέθηκε συνδυασμός με την ονομασία «Μαζί για τη Τζιά» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ο 

κ. Βουτσινάς Χ. Γεώργιος   
Κατατέθηκε συνδυασμός με την ονομασία «Ενεργοί Δημότες Κέας» στον οποίο έθεσε 

υποψηφιότητα ο κ. Νικόλαος Β. Δεμένεγας   
Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και ακολούθησε 

η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Νοτίου Αιγαίου με μυστική 

ψηφοφορία. 
Καταμετρήθηκαν 14 έγκυρα ψηφοδέλτια 0 άκυρα/λευκά 
Έλαβαν : Βουτσινάς Χ. Γεώργιος       8       ψήφους 
                Δεμένεγας Β. Νικόλαος       6      ψήφους 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:  
 



Εκλέγεται ο κ.  Βουτσινάς Χ. Γεώργιος   ως  εκπρόσωπος στην ΠΕΔ Ν Αιγαίου 
Αναπληρωματικός κατά σειρά είναι ο κ. Δεμένεγας Β. Νικόλαος 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 
Ως εκπρόσωποι του Δήμου Κέας στην Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου ορίζονται ; 
-Η κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος Κέας (ex officio) 
-Ο κ. Βουτσινάς Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, 
Αναπληρωματικός ο κ. Δεμένεγας Νικόλαος 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2019 
 
 
 
Θέμα 2

ο
: Γνωμοδότηση περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Δήμου 

Κέας. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων.Δεμένεγας] 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Δεμένεγα ο οποίος 

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

12 του νόμου 3377/2005 το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτά 

που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Νόμου 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Νόμου 2194/1994 

καθορίζεται για τις καθημερινές μέχρι την 21:00 ώρα και το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα. 
Το ωράριο αυτό μπορεί να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νομό ή σε ορισμένη περιοχή 

αυτού με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων.  
Περαιτέρω, με το άρθρο 16 του Ν. 4177/213, όπως ισχύει «επιτρέπεται προαιρετικά η 

λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων ορισμένες Κυριακές». Με το άρθρο 49 παρ.2 του  

Ν.4472/2017, κατόπιν έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, 

«ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών 

καταστημάτων και άλλες Κυριακές…, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που 

σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής»,  
Ο Δήμος Κέας έχει ανακηρυχθεί με το ΠΔ 899/76 ως τουριστική περιοχή, ενώ με το υπ’αριθμ. 

2765/8-10-2019 έγγραφό του, το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων της Π.Ν.Αι ζητά την άποψη του 

Δήμου μας για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και την λειτουργία 

αυτών  κατά τις Κυριακές  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση του ωραρίου και την κατ’ εξαίρεση 

λειτουργία καθόλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Σάββατο, των καταστημάτων που 

εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο στο Δήμο Κέας έως τις 24:00 μ.μ. 

καθώς επίσης και την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου και 

ημέρες αργίας. 
Για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 

1892/90 και δεν θα θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την παράταση του ωραρίου και την κατ’ εξαίρεση λειτουργία 

καθόλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Σάββατο, των καταστημάτων που εξυπηρετούν την 

τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο στο Δήμο Κέας έως τις 24:00 μ.μ. καθώς επίσης και την 

προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου και ημέρες αργίας. 
Για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 

1892/90 και δεν θα θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 200/2019 



 
 
Θέμα 3

ο
: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος 

σίτισης και στέγασης. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας] 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ.4658/9-10-2019 

αίτηση, του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου κ. Κωνσταντίνου-Αΰρτον Σκρίμπα, που υπηρετεί στο 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) από 5/9/2019, ζητά την παροχή επιδόματος 

σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017. 
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του 

Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. 

ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό 

μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν 

δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και 

νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές 

απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα 

ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης 

της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ.26/2019 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα, τον ορισμό 

ως δικαιούχων της παροχής σίτισης και στέγασης του άρθρου 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-

07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το ιατρικό 

προσωπικό που υπηρετεί και θα υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ 

Κέας), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. 
Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στον κ. Κωνσταντίνο-Αΰρτον Σκρίμπα το 

μηνιαίο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από τη λήψη της παρούσας 

και έως τη λήξη της θητείας του. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης 

σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του 

Δήμου Κέας. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ’αριθ. 26/2019 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Κάνει δεκτό το αίτημα του ιατρού υπαίθρου  κ. Κωνσταντίνου-Αΰρτον Σκρίμπα που υπηρετεί 

στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και 

στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας του στο ΠΠΙ Κέας, και εγκρίνει την 

καταβολή επιδόματος σίτισης και στέγασης,  μηνιαίου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€), για 

το χρονικό διάστημα από τη λήψη της παρούσας και έως τη λήξη της θητείας του . 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 201/2019 
 
 
 
 



Θέμα 4
ο
: Απόφαση υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινόητας στο Δήμο 

Κέας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Κέας» με Κωδικό MIS 5002131. [εισηγητής: 
Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

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

εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, κατόπιν 
 Της με αριθμ. 164 /2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο 

Δήμο Κέας» και MIS5002131 στο Ε.Π. «Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

 Το με αρ. Πρωτ. 2073/24-06-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης , Ε.Π Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα “ Παράταση διάρκειας Πράξεων 

Κέντρων Κοινότητας και τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης “. 

 Το με υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3464/23-07-2019 αίτημα και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίου 

Πράξης, του Δικαιούχου (Δήμος Κέας) προς την ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου για την τροποποίηση της 

πράξης “ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Νότιο Αιγαίο 2014-

2020¨, 

 Την με υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2697/01-08-2019 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π ¨Νότιο Αιγαίο¨, 

Εισηγούμαστε την τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης  με ίδια μέσα του υποέργου 

(1)«Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Κέας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Κέας»   

με κωδικό ΟΠΣ 5002131 από τον Δήμο Κέας  ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον 

Προϋπολογισμό. 

Ως ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης τίθεται η 30/4/2023, 

δηλαδή συνολική διάρκεια 72 μηνών και ο Προϋπολογισμός ενέρχεται στο ποσό των 258.000,00€. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, την εισήγηση της Δημάρχου και μετά 

από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης  με ίδια μέσα του υποέργου (1)«Κέντρο 

Κοινότητας στο Δήμο Κέας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Κέας»   με κωδικό 

ΟΠΣ 5002131 από τον Δήμο Κέας  ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον Προϋπολογισμό, ως 

κάτωθι. 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- ΔΕΙΚΤΕΣ 

Το «Κέντρο Κοινότητας» είναι μία  δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως δομή 

συμπληρωματική του Τμήματος ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Δήμου Κέας, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και το 

Δήμο Κύθνου. Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς 

για την α) υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα 

και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές και γ) την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.  Επιπρόσθετα, το «Κέντρο 

Κοινότητας» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού 

Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης 

και κοινωνικής συνοχής.   

 

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Πακέτου Εργασίας (Υποέργου) 

 

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που 

συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, 

προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Κέας 



προχώρησε  στη δημιουργία της δομής Κέντρου Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού 

σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα 

κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Κέας. 

το «Κέντρο Κοινότητας Κέας»  εξυπηρετεί και τις ανάγκες του πληθυσμού της Κέας και της 

Κύθνου. ο Δήμος Κέας, αναπτύσσοντας ένα σχήμα «επιχειρησιακής Αντένας» μέσω περιοδικών 

επισκέψεων των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας Κέας στο νησί της Κύθνου, αντιμετωπίζει τις 

δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της νησιωτικού χαρακτήρα και της εδαφικής ασυνέχειας της 

Περιφερειακής ενότητας Κέας Κύθνου. Ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες, ένα στέλεχος του 

κέντρου επισκέπτεται το Δήμο Κύθνου, μία φορά το μήνα, ενώ τους θερινούς μήνες οι επισκέψεις  

ανέρχονται σε δύο, ανά μήνα. 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κέας, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών   

2) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

3) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπεί στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζει την 

κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες των Δήμων Κέας και 

Κύθνου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές 

οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

Το ΚΚ λειτουργεί  Δευτέρα με Παρασκευή, και  εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους των Δήμων Κέας 

και Κύθνου. 

Αναλυτική περιγραφή του Πακέτου Εργασίας 

 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) : Παροχή, υπηρεσιών ενημέρωσης υποστήριξης και δικτύωσης   
Το Πακέτο Εργασιών (ΠΕ) έχει 3 υποενότητες (Υ.1, Υ.2 και Υ.3) με τις αντίστοιχες επιμέρους 

ενέργειες/εργασίες: 

  

Υποενότητα 1 (Υ.1):  Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών: 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

 Υποδοχή των ωφελουμένων και καταγραφή του αιτήματος, αξιολόγηση των αναγκών τους 

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής 

ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με 

αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α. 

 

 Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με 

ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το 

πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας 

φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των 

απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών. 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Χρήση και αξιοποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ), για την πρόσβαση σε 

προγράμματα και υπηρεσίες που είναι ενεργές κατά την περίοδο προσέλευσης του ωφελούμενου 

στο ΚΚ, για την βέλτιστη προσέγγιση και κάλυψη του αιτήματός του. 

 

Παραδοτέα Υποενότητας 1: 
Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων, που θα περιλαμβάνει: 

 Την σύμφωνη γνώμη τους για την χρήση των προσωπικών τους στοιχείων 

 καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του ωφελούμενου 



 καταγραφή του αιτήματος και της ημερομηνίας που απευθύνθηκε στο ΚΚ 

 Καταγραφή της «διάγνωσης» των στελεχών του ΚΚ, για τις ανάγκες υποστήριξης του 

ωφελούμενου 

 καταγραφή της Δομής/Υπηρεσίας που προτάθηκε στον ωφελούμενο για την κάλυψη του 

αιτήματός του 

 Καταγραφή της ενέργειας υποστήριξης προς τον ωφελούμενο από στέλεχος του ΚΚ 

 

Η συλλογή των δεδομένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ωφελούμενα άτομα καθώς και 

τις γενικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) , από την έναρξη μέχρι και τη λήξη 

της χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται από το Δικαιούχο.  Προς το σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος 

είναι υποχρεωμένος να διαθέτει/αναπτύξει σύστημα αποθήκευσης και παρακολούθησης του 

φυσικού αντικειμένου του έργου του ΚΚ και ειδικότερα των στοιχείων των ωφελουμένων, και να 

κάνει χρήση του σχετικού συστήματος (Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα - ΕΠΣ) που θα αναπτυχθεί 

κεντρικά για την εν λόγω πράξη.    

 

Υποενότητα 2 (Υ.2): Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

    Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες (της πολιτείας, της 

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της κοινωνίας των πολιτών κλπ) που παρέχονται στα 

γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί 

Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας 

ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί 

και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Μετανάστες, για 

Ρομά και γενικά Προγράμματα για Ευπαθείς Ομάδες του Πληθυσμού. 

    Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης  (π.χ. ΟΑΕΔ) για την 

ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά 

σεμινάρια καθώς και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή 

προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

    Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η 

ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των 

εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους 

επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ). Το Κ.Κ. συνεργάζεται, κυρίως με τα Γραφεία 

Απασχόλησης των Δήμων (όταν αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη των σχετικών συνεργιών. 

Στόχος της εν λόγω ενέργειας είναι : 

     η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα 

αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής 

όσον αφορά την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων 

     η σύγκλιση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε 

κοινές δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες). 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή 

απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο του Κέντρου Κοινότητας, αλλά και των Υπηρεσιών 

που είναι οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του ΚΚ, για εξασφάλιση 

αμεσότητας στη συνεργασία, πνεύματος αλληλέγγυας δράσης και εντοπισμού ευκαιριών για 

ανάπτυξη συνεργειών 

Παραδοτέα Υποενότητας 2: 

 Καταγραφή Επικοινωνιών που χρειάστηκαν να γίνουν για τη διασύνδεση του ωφελούμενου 



με τις δομές/υπηρεσίες 

 Υλικό από Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων και ανέργων (Υλικό 

που αποδεικνύει την τέλεση των ανωτέρω ενεργειών π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις σε 

ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσες, εκπομπές ενημερωτικού 

χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ κλπ) 

 Τήρηση αρχείου με υλικό από συναντήσεις, συσκέψεις, συνεργασίες των στελεχών των 

Κέντρων Κοινότητας με τις Υπηρεσίες και τις Δομές που θα αναπτυχθεί επικοινωνία και τήρηση 

συνοπτικών –περιεκτικών σημειωμάτων με το περιεχόμενο των συσκέψεων, την καταγραφή των 

βασικών σημείων της συνεργασίας, τις αποφάσεις και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες. 

 

Υποενότητα 3 (Υ.3): Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και 

διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 
Στόχος του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας, αποτελεί η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η 

διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι 

υπηρεσίες: 

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. που λαμβάνουν χώρα εντός του Κέντρου Κοινότητας και 

δεν υποκαθιστούν δράσεις των ΚΠΑ ή του ΟΑΕΔ 

 Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες 

 Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός 

προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα 

νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες 

υπηρεσίες και δομές. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο για 

την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, δικτύωση με φορείς 

της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές 

πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας 

 Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ΑμεΑ, μοναχικών 

ατόμων-γερόντων κλπ 

 Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις 

παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα,  διαδικασίες κ.λπ. (π.χ. συνήγορος καταναλωτή, συνήγορος του 

πολίτη κ.α.) 

 Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών 

 Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου 

Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και 

κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της 

φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 
Κινητοποίηση και εμπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής ομάδας που μπορεί να συνεισφέρει στους 

παραπάνω στόχους, έπειτα από συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και τα στελέχη του και από 

προγραμματισμό δράσεων, για αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και δυναμικού 

Παραδοτέα Υποενότητας 3: 

 Τήρηση αρχείου ενεργειών κοινωνικής ένταξης με: 

o  τα χαρακτηριστικά ωφελουμένων, 

o  την διάγνωση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζει το στέλεχος του ΚΚ, 

o  το πλάνο εξυπηρέτησης του ωφελούμενου (περιλαμβάνει τις δράσεις για την προώθησή 



τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ενέργειες διασύνδεσης του ωφελούμενου, 

συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης,) 

o  Αρχείο με τα αποτελέσματα της δράσης του ΚΚ (π.χ. Ωφελούμενοι που βρήκαν εργασία, 

ωφελούμενοι που προωθήθηκαν σε υπηρεσίες βάση διάγνωσης των αναγκών τους, άτομα 

που στηρίχθηκαν στις συναλλαγές τους με δημόσιους φορείς, αξιολόγηση κατάστασης 

ωφελουμένων που είναι σε πρόγραμμα συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ) 

 Αρχείο με εκδηλώσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για Κοινωνική Ένταξη ομάδων 

ωφελουμένων και στοιχείων που αποδεικνύουν την τέλεσή τους (π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, 

αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσες, εκπομπές 

ενημερωτικού χαρακτήρα, εκθέσεις καταγραφής περιεχομένου εκδηλώσεων, περιγραφής των 

επιμέρους ενοτήτων, αναφορά στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καταγραφή αποτελεσμάτων, 

συμπερασμάτων και τυχόν αναγκαίων μελλοντικών ενεργειών που θα αναδέχθηκαν κατά την 

ολοκλήρωση της εκδήλωσης,  κλπ) 

 

Το σύνολο του προσωπικού της δομής είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του ΠΕ. 

Σημειώνεται ότι δύνανται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου προς τη ΕΥΔ, έτσι ώστε η ΕΥΔ να 

εξετάσει την αναγκαιότητα ή μη της υποβολής και εξέτασης τροποποιημένης/επικαιροποιημένης 

Απόφασης, ή την αποστολή σύμφωνης γνώμης επί των αιτούμενων 

τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων. 
 

Πίνακας Παραδοτέων Πακέτου Εργασίας, προγραμματισμού υλοποίησης, ανάλυσης σε άμεσες και λοιπές 

δαπάνες 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 
ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ

1
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Υ1, Υ2, Υ3 

(Όπως εμφανίζονται στην 

αναλυτική περιγραφή που 

προηγήθηκε) 

01/12/2016 

 

31/12/2023 

 

2 Χ 72 Ανθρωπομήνες 

(2 Στελέχη Χ 72 Μήνες) 

 

 

215.000,00 € 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
20%  επί των άμεσων 

επιλέξιμων δαπανών 
43.000,00 € 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 258.000,00 € 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Πακέτου Εργασίας και των επί μέρους 

Υποενοτήτων - Ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt) 

                                           
1
 

 

 

 

 

 

 
  Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες 



 

Δείκτες Εκροών – Αποτελέσματος 

Οι δείκτες παρακολούθησης της Πράξης συμπληρώνονται όπως παρουσιάζονται στην Πρόσκληση της 

οικείας Περιφέρειας. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠ, ΑΠ, ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  ΠΡΑΞΗΣ 

1. ΕΠ: 1. ΑΞΟΝΑΣ: 2. ΤΑΜΕΙΟ: 3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

    

4. ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ 
5. ΔΕΙΚΤΗΣ 

6. Μ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

7. Κ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για 

ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

8. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Δομές  1 - - 

05503 
Αριθμός επωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών 
Άτομα  700 410 290 

CO22 

Αριθμός έργων που αφορούν 

δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες 

υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό 

ή τοπικό επίπεδο 

 

Έργα  1 - - 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 258.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί 

από το ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ. Η διάρκεια του 

Οικονομικού Αντικειμένου είναι από 31/12/2016  έως 31/12/2023 (όπως προβλέπεται στην Απόφαση 

Ένταξης). 

Το συνολικό κόστος λειτουργίας της δομής προσδιορίζεται από: 

 το σύνολο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης καθώς και εξωτερικών συνεργατών), για το οποίο ελέγχεται το οικονομικό και 

φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 της ΥΑ με α.π. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015. 

 ένα κατ΄αποκοπή ποσοστό 20% επί της άμεσης επιλέξιμης δαπάνης προσωπικού, για την 

κάλυψη όλων των υπολοίπων δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης (προμήθεια 

αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, λοιπές λειτουργικές 

δαπάνες). Για κάθε ποσό επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού που δηλώνει ο δικαιούχος, 

αυτόματα υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό 20%. Οι δαπάνες αυτές  είναι ελέγξιμες και δεν 

απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών. Ελέγχεται μόνο το φυσικό αντικείμενο με βάση τα 

παραδοτέα που αναφέρονται παραπάνω και ανάλογα με τις ενέργειες που υλοποιούνται. Εν τούτοις, 

ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της 



πράξης ειδικότερα, όσον αφορά τις συμβάσεις και αναθέσεις έργων και προμηθειών. 

 

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός ανά ειδικότητα εργαζόμενου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- 

ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.3 

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με 

αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)] 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Αποφαινόμενα όργανα για αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών 

Ονομασία οργάνου που αποφασίζει Αρχή/υπηρεσία/όργανο Νομοθεσία ορισμού του 

Για την έγκριση της διενέργειας της 
προμήθειας/υπηρεσίας 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΠΔ 60/2007 ΚΑΙ ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ Β 185, 

ΠΔ 28/80, Πδ 59/2007, Ν. 3463/06 

Για την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων της προκήρυξης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αρθρο  4 παρ.4 και Αρθρο 3 παρ 1 

ΕΚΠΟΤΑ, αρ. 209 παρ. 4 Ν.3463/06, αρ. 

10 παρ.1 ΠΔ 28/80 

Για την συγκρότηση των επιτροπών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αρθρο 46 παρ.1,2,3,5  ΕΚΠΟΤΑ, Αρ. 67 

παρ. 1 ΠΔ 28/80, αρ. 72 παρ. 1Ε Ν. 

3852/10 

Για την υπογραφή της σύμβασης 
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 Αρθρο 25 παρ 1,2,3,και Αρθρο 24 παρ 3   

ΕΚΠΟΤΑ, Αρ 58 Παρ. 1 Ν. 3852/10 



 

1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Συστατική πράξη                                                                                                                     

(Αναγράφεται ο τίτλος της συστατικής πράξης και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή 

επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, όταν δεν υπάρχει 

ΦΕΚ) 

Ν 2539/1997 ΦΕΚ 224/Α/1996 ΚΑΙ Ν 3852/2010 ΑΡΘΡΟ1 παρ.29γ ΦΕΚ 87//2010  

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας /Κανονισμός του φορέα                                                                               

(Αναγράφεται ο τίτλος του κειμένου και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή 

επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, αν δεν υπάρχει 

ΦΕΚ) 

Απόφαση 61190/18, ΦΕΚ5015/Β/12-11-2018  

1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

1. Τεχνική Υπηρεσία (υποχρεωτική μόνο για τεχνικά έργα και μελέτες) 

Ονομασία υπηρεσίας/ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. απόφασης ορισμού 

προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΑΠΟΦ 95/22.6.2012 ΑΔΑ 

.Β4ΛΔΩΕΔ-4ΔΙ 1 6 

2. Οικονομική Υπηρεσία 

Ονομασία υπηρεσίας/ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. απόφασης ορισμού 

προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ  

              771/16-11-2018 
 

4 2 

 

 

 



Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου 

Α/Α Στέλεχος¹ Ειδικότητα Υπηρεσιακή μονάδα 
Σχέση εργασίας                       

(περιλαμβάνει και στελέχη με 
συμβάσεις μίσθωσης έργου) 

Ρόλος / Αρμοδιότητα Υποέργο/α στο/α οποίο/α 
συμμετέχει 

Προβλεπόμενη απασχόληση σε 
ανθρωπομήνες για τη συνολική διάρκεια 

της πράξης² 

1 ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΠΕ3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  72 ΜΗΝΕΣ 

2 ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  72 ΜΗΝΕΣ 

3 ΠΕΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  72 ΜΗΝΕΣ 

4 ΜΠΟΥΓΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ 17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  24 ΜΗΝΕΣ  

5 ΝΕΧΑΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  24 ΜΗΝΕΣ 

6 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΦΑΝΗ ΑΝΝΑ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  24 ΜΗΝΕΣ 



 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα Θεσμικό 
Πλαίσιο2 

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Απόφαση υλοποίησης υποέργου 
Δήμαρχος 3852/2010 ΕΙΡΗΝΗ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

559/2019 απόφαση 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών 

 

Πρόσληψη νέου προσωπικού για το 
υποέργο 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   2190/1994 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ 771/16-11-2019 

Παρακολούθηση της Υλοποίησης και 
Ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου 
του υποέργου 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ 37/11.4.2012 

Οικονομική Διαχείριση ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
3852/2010 

770/16-11-2018 
ΝΕΧΑΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 770/16-11-2019 

Απόφαση Ολοκλήρωσης Υποέργου  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   771/16-11-2018 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ 771/16-11-2019 

 

Το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί 

συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος 

απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – 

ΠΙΝΑΚΕΣ Β.2 και Β.3  είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί και στο Έντυπο Υποβολής 

Πρότασης. 

Δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού η μισθοδοσία (μέρος ή 

ολόκληρη) του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου. 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)

                                           
2
  Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική 

δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ         

 

Πακέτο Εργασίας  

Υποενότητες/ενέργειες 1o Έτος          2o Έτος         3o Έτος         4o Έτος         

 

 T1  T2  T3  T4   T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4  T1  T2  T3  T4   

Υποενότητα.1 (Υ1)                                                  

Υποενότητα 2 (Υ2)                                                  

Υποενότητα 3 (Υ3)                                                  



18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 24
η
 Οκτωβρίου 2019 

17 

 

 

 

Πίνακας Β1: Σύνολο Προϋπολογισμού 

 

 

 

 

 
Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος 

πρόσληψης/ Χρονοδιάγραμμ

α (από –έως) 

Χρόνος 

Απασχόλησης Κόστος (€) 
Νομική Βάση (Α/Μ) 

1 Διοικητικός 
Μόνιμος 

Υπάλληλος 

Δήμου 
ΑΣΕΠ 

01/12/2016-

31/12/2023 
3 0 € 

2 
Κοινωνικός 

Λειτουργός 

Σύμβαση 

εργασίας 

Ορισμένου 

Χρόνου 

Διαγωνισμός 
01/12/2016-

31/12/2023 
72 107.500,00 € 

3 Ψυχολόγος 

Σύμβαση 

εργασίας 

Ορισμένου 

Χρόνου 

Διαγωνισμός 
01/12/2016-

31/12/2023 
72 107.500,00 € 

4 
Κοινωνικός 

Λειτουργός 

Αποτελεί 

προσωπικό του 

προγράμματος 

“Βοήθεια στο 

Σπίτι¨ 

Διαγωνισμός 
01/12/2016-

31/12/2023 
3 0 € 

     Σύνολο    215.000,00€ 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των 

άμεσων επιλέξιμων δαπανών 

προσωπικού Σύνολο 
Εκτιμώμενη 

απασχόληση 

Προσωπικού 

Κόστος 

Προσωπικού Ποσοστό (%) Δαπάνες 

ΠΕ 

Παραδοτέο Υποενότητας 1 

(Υ1) 
 

Παραδοτέο Υποενότητας 2 

(Υ2) 
 

Παραδοτέο Υποενότητας 3 

(Υ3) 

72 Μήνες 215.000,00 

 

 

 

20% 
43.000,00 € 258.000,00 € 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
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Πίνακας Β.3  Λοιπές Δαπάνες   

α/α Άμεσα επιλέξιμες αμοιβές προσωπικού Λοιπές δαπάνες 

  % ποσό 

1 230.000,00 € 20 % 43.000,00 € 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 202/2019 
 

 

Θέμα 5
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 

2019) [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Αναβάλλεται  
 

 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας» στο πλαίσιο του Προγράμματος της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. με τίτλο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)».   

[εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση 

με τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(CLLD/LEADER)» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: M2998772 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε, σκοπός είναι η χρηματοδότηση μέτρων και παρεμβάσεων µε στόχο του 

Μέτρου 19/ Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση / 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & 

ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές / Υπο-δράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές 

μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια». 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να υλοποιήσει την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο 

πλαίσιο του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: 

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(CLLD/LEADER)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτιρίων Δήμου Κέας».  

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Κέας που θα εκπονηθεί έχει σαν κύριο στόχο 

για τον Δήμο την ευαισθητοποίηση και τον εξορθολογισμό στην χρήση της ενέργειας στα 

δημοτικά κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους. 

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου είναι: 

• η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, 
• η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών  
• η μείωση του ενεργειακού κόστους 
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• η ενεργειακή αυτονομία και  
• η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής 

Στα πλαίσια αυτά συναντάται πληθώρα κτιρίων που χρήζουν παρεμβάσεων για την 

ενεργειακή τους αναβάθμιση προκειμένου να μειωθούν οι ενεργειακές τους καταναλώσεις, 

να εξοικονομηθούν πόροι (ενέργεια, δαπάνες, κλπ) και εμμέσως να συμβάλλουν στην 

ελάττωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής 

κτιριακό απόθεμα του Δήμου συμβάλει στην μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, με αρνητικές 

επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην εκπομπή αερίων ρύπων. 
Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό 

την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης 

ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα. 
Η Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επέλεξε το Παλιό Δημαρχείο και 

το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας, αξιολογώντας τις ενεργειακές του καταναλώσεις και την 

χρησιμότητά του προς το κοινωνικό σύνολο. 
Η πρόταση αφορά στο Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κέας, και στο Παλαιό Δημαρχείο Κέας 

και αποτελείται από επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης – θέρμανσης και φωτισμός), καθώς και υποστηρικτικές 

δράσεις (υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα). Ενδεικτικός συνολικός 

Προϋπολογισμός Πράξης "Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κέας" : 

104.645,92 ευρώ 
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο:    

1. Η υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας»,  προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Α.Ε. προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προγράμματος 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τίτλο  «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας» 

2. Η εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που 

απαιτούνται από την Πρόσκληση. 

3. Ο ορισμός της Δημάρχου ως νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα. 

4. Nα δεσμευτεί για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, όταν 

αυτό εκπονηθεί. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας 

στην προαναφερθείσα πρόσκληση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 

και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών αναφορικά με την υποβολή της πρότασης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κατά την εισήγηση της Δημάρχου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Να υποβληθεί πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας»,  προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο 

προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τίτλο  «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας» 

2. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που 

απαιτούνται από την Πρόσκληση. 

3. Ορίζει τη Δήμαρχο ως νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

4. Δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, όταν 

αυτό εκπονηθεί. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:203/2019 
 

 

Θέμα 7
ο
: Λήψη νέας απόφασης περί «Ορισμού μελών – εκπροσώπων του Δήμο 

Κέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο 

Σύρου» . [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με την υπ’αριθμ. 164/2019 (ΑΔΑ: 

7ΖΓΜΩΕΔ-ΖΘΘ) απόφαση του ΔΣ προβήκαμε εσφαλμένα σε ορισμό 3 εκπροσώπων του 

Δήμου Κέας στο ΛΤΣ. Η απόφαση αυτή είναι λάθος και πρέπει να ανακληθεί επειδή έχει 

υπολογιστεί λανθασμένα ο αριθμός των εκπροσώπων, και ως εκ τούτου να ληφθεί νέα 

απόφαση. 
Τα δημοτικά λιμενικά ταμεία διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται 

από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από 

το δημοτικό συμβούλιο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 240 του ΔΚΚ. 
Στα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου (5 έως 15) περιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και, 

εάν δεν υπάρχει τέτοια αρχή στην έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν 

λιμενικής αρχής (άρθρο 244 παρ. 2 Ν 3463/06, Γνωμ. ΝΣΚ 142/2007). 
Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των διαδημοτικών λιμενικών 

ταμείων καθορίζεται, ανάλογα με τον αριθμό των ΟΤΑ όπου επεκτείνεται η γεωγραφική 

περιοχή του, σε εννέα (9) εάν πρόκειται για δύο ΟΤΑ, σε ένδεκα (11) εάν πρόκειται για 

τρεις ΟΤΑ, και μέχρι δεκαπέντε (15) για περισσότερους ΟΤΑ (άρθρο 244 παρ. 3 Ν 

3463/06). Στον ανωτέρω αριθμό μελών (9 έως 15) περιλαμβάνεται και ο προϊστάμενος της 

λιμενικής αρχής (άρθρο 244 παρ. 2 Ν 3463/2006, Γνωμ. ΝΣΚ 142/2007). 
Στα διαδημοτικά λιμενικά ταμεία, ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων καθενός από 

τους συμμετέχοντες ΟΤΑ ισούται με το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου διά του αριθμού των μετεχόντων ΟΤΑ (άρθρο 244 παρ. 

3 Ν 3463/06). Στο διαδημοτικό ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ συμμετέχουν τέσσερις (4) 

ΟΤΑ (Σύρου- Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, και Σερίφου) και το Διοικητικό Συμβούλιό του 

αποτελείται από 15 μέλη. 
Το δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιό του αποτελείται από τέσσερις (3) αιρετούς 

εκπροσώπους κάθε ΟΤΑ (15 : 4 = 3,75 = 3) και τον προϊστάμενο της λιμενικής αρχής 

(3+3+3+3 + 1 = 13). 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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Με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού (διαίρεση του αριθμού των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου διά του αριθμού των συμμετεχόντων ΟΤΑ) δεν καλύπτεται ολόκληρος ο 

αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι προς συμπλήρωση θέσεις κατανέμονται 

ανά μία στους συμμετέχοντες ΟΤΑ με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Δηλ επιπλέον μία (1) για 

την Σύρο και μία (1) για την Κέα.  
Η συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο δημοτών ή κατοίκων δεν είναι υποχρεωτική 

στα διαδημοτικά λιμενικά ταμεία. Εάν ωστόσο προβλέπεται τέτοια συμμετοχή, ο αριθμός 

των δημοτών ή κατοίκων αφαιρείται από τον αριθμό των αιρετών εκπροσώπων του ΟΤΑ 

που τους όρισε (Γνωμ. ΝΣΚ 142/2007, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 34504/15-6- 2007). 
Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και, εάν συντρέχει περίπτωση, τα μη αιρετά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου του διαδημοτικού λιμενικού ταμείου ορίζονται με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρο 244 παρ. 3 Ν 3463/06). 
Όπου στις διατάξεις που διέπουν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

αναφέρεται δημοτικό συμβούλιο ή δήμαρχος, για τα διαδημοτικά λιμενικά ταμεία νοούνται 

το συμβούλιο και ο δήμαρχος της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρο 244 παρ. 4 Ν 

3463/06). 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19:«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, 

προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών 

στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 

συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, 

συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές 

τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα 

(2/5) από τις λοιπές παρατάξεις» 
 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω καλείται το δημοτικό συμβούλιο να ορίσει ως μέλη στο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ τέσσερεις (4) εκπροσώπους του, εκ των 

οποίων τρείς (3)  προέρχονται από την πλειοψηφία και  ένας (1) από την μειοψηφία. 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 εισηγούμαστε την ανάκληση της 164/2019 απόφασής του ΔΣ και εκ νέου 

προτείνουμε ως μέλη του ΛΤΣ τους εξής: 
Τακτικά μέλη: 
1) Κωνσταντίνος Δεμένεγας, δημοτικός σύμβουλος , εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
2) Αντώνιος Λουρής, δημοτικός σύμβουλος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
3) Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
4) Στυλιανός Γκρέκας, δημοτικός σύμβουλος,  εκπρόσωπος μειοψηφίας 
 

Αναπληρωματικά μέλη:  
1) Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλος ,εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
2) Στυλιανή Δεμένεγα, δημοτική σύμβουλος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
3)  Ελευθέριος Τζουβάρας, δημοτικός σύμβουλος  εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
4) Νικόλαος Δεμένεγας, δημοτικός σύμβουλος 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 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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της Δημάρχου 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ανακαλεί την υπ’αριθμ. 164/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΓΜΩΕΔ-ΖΘΘ) απόφαση του ΔΣ και ορίζει 

εκ νέου τους τέσσερις (4) εκπροσώπους του Δήμου Κέας ως τακτικά και αναπληρωματικά 

μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Λιμενικό Ταμείο Σύρου»: 
 

Τακτικά μέλη: 
1) Κωνσταντίνος Δεμένεγας, δημοτικός σύμβουλος , εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
2) Αντώνιος Λουρής, δημοτικός σύμβουλος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
3) Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
4) Στυλιανός Γκρέκας, δημοτικός σύμβουλος,  εκπρόσωπος μειοψηφίας 
 

Αναπληρωματικά μέλη:  
1) Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλος ,εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
2) Στυλιανή Δεμένεγα, δημοτική σύμβουλος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
3) Ελευθέριος Τζουβάρας, δημοτικός σύμβουλος  εκπρόσωπος πλειοψηφίας 
4) Νικόλαος Δεμένεγας, δημοτικός σύμβουλος εκπρόσωπος μειοψηφίας 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 204/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                      

 

 

 

 

 

 


