
5
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27

η
 Φεβρουαρίου 2020 

1 

 

                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 27

η
 Φεβρουαρίου 2020 

 

Σήμερα, 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου 

στην Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 786/21-2-2020 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 13 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Ιωάννης Θ. Ζιώγας                
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   4.Μουζάκη Αντ. Σώζα  

5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                              

7.Αντώνιος Ν.Λουρής        
8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  

9.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

10.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη    
12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης    

13.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    
     

        

 

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Πρόεδρος της Κοινότητας 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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
5

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/2/2020 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  786/21-2-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα. 1
ο
: Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας 

Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. [Εισήγητης: Δημοτική Σύμβουλος κα. 

Μ. Πατηνιώτη] 
Θέμα 2

ο
: Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας 

Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. [Εισήγητης: Δημοτική Σύμβουλος κα. 

Μ. Πατηνιώτη] 
Θέμα 3

ο
: Αίτημα για την έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2020-2021 του Δήμου 

Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
Θέμα 4

ο
: Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής για Απόσυρση από την κυκλοφορία 

ακατάλληλων οχημάτων του Δήμου [εισηγητής: Πρόεδρος κ. Θ.Καμίλης] 
Θέμα 5

ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 για 

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή). [Εισήγητης: 

Δημοτική Σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη] 
Θέμα 6

ο
: Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Υλικών [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Ελ.Τζουβάρας] 
Θέμα 7

ο
: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 

2019.[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας] 
Θέμα 8

ο
: Σύσταση «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» του Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
Θέμα 9

ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2019 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Δεμένεγας] 
Θέμα 10

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

σίτισης και στέγασης. [εισηγητής: Ελ.Τζουβάρας] 
Θέμα 11

ο
: Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών", όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

ν. 3463/06. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
Θέμα 12

ο
: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης «Παιδότοπου», στην Εταιρεία «ΚΕΑ 

ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ με το διακριτικό τίτλο KEA EVENS, στο Μεσολίβαδο 

Κορησσίας. [Εισηγητής : Δήμαρχος, κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
Θέμα 13

ο
: Λύση της σύμβασης με θέμα “Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

έργου βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής  Κορησσίας - Οτζιά Ν. Κέας” 

[Εισήγητης: Αντιδήμαρχος κ.Δημ. Μουζάκης] 
Θέμα 14

ο
: Ανάκληση άδειας Άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου –Καντίνα στάσιμη για 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ 

ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (ρυμουλκούμενη καντίνα). [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων/νος 

Δεμένεγας]  
Θέμα 15

ο
: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο έργο Βελτίωσης της Ενεργειακής 

Απόδοσης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

ELENA.[Εισήγητης: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 16
ο
: Έγκριση 1

ης
 Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Κέας. 

[Εισήγητης: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
Θέμα 17

ο
: Έγκριση 1

ης
 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Κέας. 

[Εισήγητης:Δήμαρχος κα.Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα. 1
ο
: Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’ 

θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. [Εισήγητης: Δημοτική 

Σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη] 
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην δημοτική σύμβουλο, κα Μαρία Πατηνιώτη, η οποία 

εισηγούμενη το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 5 του  ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 73 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε. 

Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας και το ΦΕΚ4343Β/29.11.2019 ως προς την 

τροποποίησή του αρθ.2 
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β)  του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο 

καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Α’θμιας 

Εκπαίδευσης, 
3. Την υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει την 

υπ’αριθμ. 2/2020 απόφαση της ΕΣΕ Αθμιας Εκπ/σης και εισηγείται θετικά προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και  
4. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της 

«Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται να 

καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές 

κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους,  
 

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής ύψους 20.000,00€ από 

τον Κ.Α. 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κέας για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Α’Ε.Σ.Ε.  
Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και της εισήγηση της κας Πατηνιώτη 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την κατανομή ύψους 20.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0001 

«Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Α’ Ε.Σ.Ε.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18/2020 
 

 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’ 

θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. [Εισήγητης: Δημοτική 

Σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη] 
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Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην δημοτική σύμβουλο, κα Μαρία Πατηνιώτη, η οποία 

εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 Το άρθρο 5 του  ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε η 

Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας  
 Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β)  του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το 

οποίο καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Β’θμιας 

Εκπαίδευσης, 
 Την υπ’ αριθμ. 10/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει 

την υπ’αριθμ. 2/2020 απόφαση της ΕΣΕ Βθμιας Εκπ/σης και εισηγείται θετικά προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και  
 Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της 

«Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε 

δύναται να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι 

τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας 

τους,  
 

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής ύψους 30.000,00€ από 

τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Κέας»  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κέας για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Β’ Ε.Σ.Ε.  
Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση της κας Πατηνιώτη 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την κατανομή ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0002 

«Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας»  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Β΄ Ε.Σ.Ε.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2020 
 

 

Θέμα 3
ο
: Αίτημα για την έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 

2020-2021 του Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

οποία εισηγούμενη το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, προτού εφαρμοστεί 

ο Νόμος 4635/19 ΦΕΚ-167 Α/30-10-19, στο άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ορίζονταν τα 

εξής:  
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“Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 

δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).  

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης 

συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το 

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας 

αυτές παρέχονται.”  

 

Με το άρθρο 178 του Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19 τροποποιήθηκε το άρθρο 61 του 

ν. 3979/2011 ορίζοντας τα εξής: 

“Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την 

εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται 

ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της 

οποίας αυτές παρέχονται.”  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,με το άρθρο 178 Ν.4635/19 αντικαθίσταται το 

άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο, και ορίζεται 

του λοιπού ότι εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει αδυναμία 

εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με απόφαση του 

συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Με 

την εν λόγω τροποποίηση, το δημοτικό συμβούλιο, ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο 

του δήμου και αρμόδιο για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του 

Συντάγματος, μπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των προαναφερομένων 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις 

περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του 

δημοτικού, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος.” 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν. 

4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19,  

 την υφιστάμενη κατάσταση του προσωπικού, του γεγονότος ότι το νησί 

χαρακτηρίζεται από σημαντική τουριστική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα τους 

μισούς περίπου μήνες του χρόνου  καθώς και την νησιωτικότητα  του Δήμου μας, 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την παροχή των κατωτέρω συγκεκριμένων 

εργασιών με σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών:  
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Α/Α Τίτλος Υπηρεσίας Αντικείμενο Διάρκεια Τόπος Παροχής 

1. 

Μεταφορά 

Αποκομιδής 

Απορριμμάτων 

2020 
 

Η μεταφορά αποκομιδής των 

απορριμμάτων , από την πλατεία 

Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την 

πλατεία αγίου Αντρέα και την πλατεία 

Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε 

νόμιμο χώρο διάθεσης απορριμμάτων του 

Δήμου (ΧΥΤΑ). 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

1
η
 Απριλίου 

2020, έως και την 

31
η
 Οκτωβρίου 

2020. 

 

 

 

 

 

Οικισμός Ιουλίδας 

2. 

 

Καθαρισμός 

Οικισμών 
 

 
Ο καθαρισμός των Οικισμών Ιουλίδας- 

Κορησσίας-_Βουρκαρίου (ασβέστωμα, 

ξεχορτάριασμα, μεταφορά μπαζών, κλπ)  

με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας 

και της ευπρεπούς εικόνας τους.  

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

20
η 

Μαρτίου 

μέχρι την 

10
η
Απριλίου   και 

θα επαναληφθεί 

από την 22
η 

Ιουνίου έως και 

την 5
η
 Ιουλίου 

2020. 

Οικισμός  Κορησσίας 
Οικισμός Βουρκαρίου 

3. 

 

Δαπάνες 

καθαρισμού 

γραφείων  
2020-21  
 

 

Ο καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων του 
Δήμου Κέας εξωτερικά και εσωτερικά 
καθώς και περιμετρικά των κτιρίων. 
Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που 
στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, καθώς 
επίσης ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι 
πολιτιστικοί χώροι κλπ . 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα) 
2.ΚΕΠ  (Ιουλίδα) 
3.Ιστορικό Δημαρχείο  (Ιουλίδα) 
4.Πολιτιστικό Κέντρο 
(Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα 
5.Πνευματικό Κέντρο 

(Κορησσία) 
6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο 

Σπίτι”-”Εθελοντικό 

Πυροσβεστικό 

Κλιμάκιο”(Κορησσία) 
7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας 
8.Υποκατάστημα Κέντρου 

κοινότητας (Κορησσία) 
9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-

Κλίνες φιλοξενίας)-Ιουλίδα 

4. 

 

Καθαρισμός 

νεκροταφείων 

2020-21 
 

 
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης 

παροχής υπηρεσιών ορίζονται τα 

κοιμητήρια  των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που 

οδηγούν στα νεκροταφεία, με σκοπό την 

συντήρηση της καθαριότητας και της 

ευπρεπούς εικόνας τους (Κλάδεμα- 

Ευπρεπισμός δέντρων, αποψίλωση των 

χόρτων εντός χώρων νεκροταφείων και 

δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και 

μεταφορά σκουπιδιών, καθαρισμός, 

σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και 

των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων 

και συγκέντρωση των απορριμμάτων) 

ασβέστωμα των  εσωτερικών δρόμων και 

των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων) 

των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του 

μονοπατιού Λέοντα έως βρύση Βενιαμίν, 

 
 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

Τα κοιμητήρια  των Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων νήσου 

Κέας Ιουλίδας, Κορησσίας, 

Βουρκαρίου.  
Συμπεριλαμβάνονται οι δρόμοι 

που οδηγούν στα νεκροταφεία 

(Από βρύση Κουρέντι έως 

Λέοντα Ιουλίδας, Περίπτερο 

Ξέστερνου έως νεκροταφείο 

Κορησσίας, ακίνητο Μαθιού έως 

νεκροταφείου Βουρκαρίου και 

ακίνητο Δαλαρέτου έως 

νεκροταφείο Βουρκαρίου).  
Επίσης συμπεριλαμβάνεται ο 

καθαρισμός του μονοπατιού 

Ιουλίδας, από Λέοντα έως 

Βενιαμίν  
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Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος)  
 

5. 

 

Παροχή 

υπηρεσίας για τον 

καθαρισμό 

παραλιών 2020 
 

Ο καθαρισμός παραλιών με σκοπό την 

συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών 

(Κλάδεμα, ευπρεπισμός των δέντρων και 

άσπρισμα των κορμών τους, αποψίλωση 

των χόρτων από την εν γένει περιοχή των 

παραλιών, συγκέντρωση και απομάκρυνση 

των απορριμμάτων των άνω παραλιών 

χειροκίνητα, συγκέντρωση και 

απομάκρυνση των απορριμμάτων που 

συγκεντρώνονται στα καλαθάκια 

απορριμμάτων στις παραπάνω παραλίες, 

τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων 

ΑΜΕΑ και τη μετέπειτα αποξήλωση και 

μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με 

ευθύνη και μεταφορικό μέσο του 

εργολάβου, καθ’ υπόδειξη του δήμου, 

καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά). 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

 

 

1.Ορκός,  
2.Συκαμιά,  
3.Σπαθί,  
4.Οτζιάς,  
5.Γιαλισκάρι,  
6.Κορησσία,  
7.Κόκκα,   
8.Ξύλα,  
9.Ποίσσες,  
10.Λιπαρό,  
11.Καμπί,  
12.Βουρκάρι, 
13. Κούνδουρος, 
14.Μπούρι 

6. 

 

Αποψίλωση 

χόρτων από 

δημόσιους 

χώρους 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών 

φυτών με την χρήση καταστροφέα και 

χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού 

χειριστή, κλάδεμα δένδρων, καθαρισμός 

τάφρου σε όλο το μήκος των εν λόγω 

διαδρομών, συγκέντρωση και 

απομάκρυνση των απορριμμάτων. 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και έως 2 μήνες 

Σε σημεία κατά μήκους των 

δρόμων: 
1.ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2.ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ 
3.ΒΕΛΑΔΟ-ΓΡΙΚΟΥ 
4.ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΤΩ 

ΜΕΡΙΑ/ΠΟΙΣΣΕΣ-ΚΑΜΠΙ 
5.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 

ΙΟΥΛΙΔΑΣ/ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ-

ΔΡΟΜΟΣ ΟΡΚΟΥ  
6.ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ-ΑΝΤΖΕΡΙΤΗΣ 
7.ΙΟΥΛΙΔΑ (ΡΟΚΟΜΕΝΟ) – 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ  
8.ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΟΤΖΙΑΣ:   
9.ΙΟΥΛΙΔΑ-ΠΟΙΣΣΕΣ-

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ (ΦΡΕΑ) 
10.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 

ΙΟΥΛΙΔΑΣ / ΠΟΙΣΣΕΣ -

ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 
11.ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ – ΓΥΡΙΣΤΗ 
12.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 

ΙΟΥΛΙΔΑΣ / ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ 

(ΑΓ. ΑΝΝΑ) -ΣΩΡΟΣ  
 

και όπου αλλού απαιτείται 

παρέμβαση. 

7. 

 

 

Παροχή 

υπηρεσίας 

καθαρισμού ΧΛΖ 

Ο ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κορησσίας – 

Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας, 

(καθαρισμός, σκούπισμα των 

κοινόχρηστων χώρων από πάσης φύσεως 

υλικά, καθαριότητα τουαλετών Κορησσίας 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

  
 

 

Χερσαία Λιμενική Ζώνη 

Κορησσίας, Γιαλισκαρίου και 

Βουρκαρίου 
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Κορησσίας - 

Βουρκαρίου 2020-

21 
 

και Βουρκαρίου, αποκομιδή των 

απορριμμάτων, από όλους του κάδους 

καθαριότητας (επίστυλους-δοχεία 

απορριμμάτων) και την περισυλλογή και 

απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων 

αντικειμένων, ασβέστωμα των ρείθρων των 

πεζοδρομίων), με σκοπό την συντήρηση 

της καθαριότητας και της ευπρεπούς 

εικόνας αυτών πάντα σύμφωνα με την 

συχνότητα που περιγράφεται στην 

Προγραμματική Σύμβαση με το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Σύρου) 

8. 

 

Συντήρηση και 

επισκευή 

ηλεκτροφωτισμού 

ΧΛΖ Κορησσίας - 

Βουρκαρίου 2020 

 

α) Αντικατάσταση λαμπτήρων, οργάνων 

ένωσης (Μ/Τ στάρτερ) προβολέων, 

ασφαλειών σε πίνακες, γλόμπων και (β) 

Έλεγχος πινάκων για πτώση & 

αντικατάσταση ασφαλειών (γ) Επίβλεψη 

δικτύου φωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων 

και άμεση ενημέρωση ΔΛΤΣ σε περίπτωση 

βλαβών και επιβλαβών ενεργειών τρίτων  

και οτιδήποτε χρειαστεί για την εύρυθμη 

λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού στη 

ΧΛΖ, πάντα σύμφωνα με την συχνότητα 

που περιγράφεται στην Προγραμματική 

Σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σύρου) 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

 Χερσαία Λιμενική Ζώνη 

Κορησσίας, Γιαλισκαρίου και 

Βουρκαρίου 

9. 

Καθαρισμός 

θαλάσσιου χώρου 

ΧΛΖ Κορησσίας - 

Βουρκαρίου 

1)  

2) Καθαρισμός του θαλάσσιου χώρου της 

λιμενικής ζώνης Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, 

Βουρκαρίου όποτε χρειάζεται (Καθαρισμός 

ρεμέτζων Βουρκαρίου, ανέλκυση 

βουλιαγμένων σκαφών, ανέλκυση 

αντικειμένων και σκουπιδιών, ανέλκυση  

βράχων κροκάλας αλιέων ) 

 
Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και έως 2 μήνες 

 

  
Χερσαία Λιμενική Ζώνη 

Κορησσίας, Γιαλισκαρίου και 

Βουρκαρίου 

10. 
Καθαρισμός 

Μονοπατιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kαθαρισμός των μονοπατιών από πέτρες, 

σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια,  
αφαίρεση με ήπιες παρεμβάσεις της 

βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη 

διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων 

κ.λπ.)  
επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών στην 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και έως 3μήνες 

Μονοπάτια: 

1.Διαδρομή «Λέων»: Ιουλίδα – 

Λέων – Δοσωνάρι – Διασέλλι – 

Οτζιάς 

Μήκος: 5.100 μ  

2. Διαδρομή «Έλιξος»: Ιουλίδα – 

Ρούκουνας – Κώμη – Άγιος 

Κωνσταντίνος – Μυλοπόταμος – 

Φλέα – Κορησσία 

Μήκος: 3.100 μ  

3. Διαδρομή «Αρισταίος»: 

Ιουλίδα - Μεσαριά - Προφήτης 

Ηλίας - Αστρά - Ελληνικά - 

Άγιος Συμεών – Καρθαία 
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αρχική τους θέση κατά μήκος των 

μονοπατιών. 
 

εργασίες τελείως απαραίτητες, ώστε να 

αποκατασταθούν τα τμήματα εκείνα των 

μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και 

παρεμποδίζουν τη διέλευση. 

Μήκος: 11.850 μ.  

4. Διαδρομή «Δρυς»: Μονή 

Επισκοπής - Σωτήρα - Περαμεριά 

- Τρία Μαδερικά – Συκαμιά 

Μήκος: 4.450 μ  

5. Διαδρομή «Καρθαία» 

Κατωμεριά - Καλοδούκα- Πηγή 

Βαθυπόταμου 

Μήκος: 3.150 μ  

6. Διαδρομή «Καρθαία»: 

Σταυρουδάκι - Πηγή 

Βαθυπόταμου – Καρθαία 

Μήκος: 2.300 μ.  

7. Διαδρομή «Καρθαία»: 

Χαβουνά – Άγιος Ταξιάρχης - 

Πηγαδάκι - Καλησκιά – Καρθαία 

Μήκος: 1.700 μ.  

8. Διαδρομή «Σείριος»: Ελληνικά 

- Χούχλη - Βρύσες - Άγιος 

Φίλιππος – Άγιος Συμεών 

Μήκος: 4.300 μ.   

9. Διαδρομή «Άρτεμις»: Ιουλίδα - 

Μύλοι -Θόλος - Καλογεράδος - 

Αμαραθιά – Ελληνικά-Άγιος 

Παντελεήμονας-Παναγία 

ΛουτριανήΜήκος: 5.500 μ.  

10. Διαδρομή «Υδρούσσα»: 

Βρύση Βενιαμίν - Άγιος 

Δημήτριος – Σπαθί 
Μήκος: 4.800 μ.  
 

11. Διαδρομή «Ποιήεσσα»: 

Σκλαβονικόλα - Πανάχρα - Αγία 

Μαρίνα - Ποίσσες - Παραλία 

Ποισσών  
Μήκος: 5.500 μ.  
 

12. Διαδρομή «Ορκός»: 

Προφήτης Ηλίας - Λαούδη - 

Καμπούρη – Ορκός  



5
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27

η
 Φεβρουαρίου 2020 

11 

 

Μήκος: 4.200 μ.  
 

11. 
Εξυγίανση και 

καθαρισμός 

πηγών 

 

-Άντληση των υδάτων και απομάκρυνσή 

τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου  
-Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των 

πηγών (γούρνες) 
-Αποψίλωση χόρτων και καθαρισμός του 

περιβάλλοντος χώρου των πηγών  
-Ασβέστωμα 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης και  

έως 3 μήνες 

Πηγές : 
Χαβουνά, Κανάλι, Κουρέντης, 

Αγία Τριάδα, Μάμας, Πύργος, 

Βενιαμίν, Χριστός, Ατζερίτη, 

Βρουλίδια, Διασέλι, 

Σκαντζόχοιρου, Καρδαρά, 

Μεγάλο Χωριό, Φωτημάρι, 

Σωτήρα, Αγία Μαύρα, Πλαγιά, 

Αγία Μαρίνα, Ελληνικά (Άγ. 

Ανάργυροι), Ευαγγελισμού 

Ιουλίδας, Βαθυπόταμος, 

Νεκροταφείο, Αστρά. 

 

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

του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν. 4635/19, ΦΕΚ-

167 Α/30-10-19, καθώς και την εισήγηση της Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την παροχή των πιο κάτω εργασιών καθαριότητας με σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών:  

Α/Α Τίτλος Υπηρεσίας Αντικείμενο Διάρκεια Τόπος Παροχής 

1. 

Μεταφορά 

Αποκομιδής 

Απορριμμάτων 

2020 
 

Η μεταφορά αποκομιδής των 

απορριμμάτων, από την πλατεία 

Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την 

πλατεία αγίου Αντρέα και την πλατεία 

Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε 

νόμιμο χώρο διάθεσης απορριμμάτων του 

Δήμου (ΧΥΤΑ). 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

1
η
 Απριλίου 

2020, έως και την 

31
η
 Οκτωβρίου 

2020. 

 

 

 

 

 

Οικισμός Ιουλίδας 

2. 

 

Καθαρισμός 

Οικισμών 
 

 
Ο καθαρισμός των Οικισμών Ιουλίδας- 

Κορησσίας-_Βουρκαρίου (ασβέστωμα, 

ξεχορτάριασμα, μεταφορά μπαζών, κλπ)  

με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας 

και της ευπρεπούς εικόνας τους.  

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

20
η 

Μαρτίου 

μέχρι την 

10
η
Απριλίου   και 

θα επαναληφθεί 

από την 22
η 

Ιουνίου έως και 

την 5
η
 Ιουλίου 

2020. 

Οικισμός  Κορησσίας 
Οικισμός Βουρκαρίου 

3. 

 

Δαπάνες 

καθαρισμού 

γραφείων  
2020-21  
 

 

Ο καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων του 
Δήμου Κέας εξωτερικά και εσωτερικά 
καθώς και περιμετρικά των κτιρίων. 
Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα) 
2.ΚΕΠ  (Ιουλίδα) 
3.Ιστορικό Δημαρχείο  (Ιουλίδα) 
4.Πολιτιστικό Κέντρο 
(Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα 
5.Πνευματικό Κέντρο 

(Κορησσία) 
6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο 
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στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες, καθώς 
επίσης ΚΕΠ, Γυμναστήριο, οι 
πολιτιστικοί χώροι κλπ . 

Σπίτι”-”Εθελοντικό 

Πυροσβεστικό 

Κλιμάκιο”(Κορησσία) 
7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας 
8.Υποκατάστημα Κέντρου 

κοινότητας (Κορησσία) 
9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-

Κλίνες φιλοξενίας)-Ιουλίδα 

4. 

 

Καθαρισμός 

νεκροταφείων 

2020-21 
 

 
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης 

παροχής υπηρεσιών ορίζονται τα 

κοιμητήρια  των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που 

οδηγούν στα νεκροταφεία, με σκοπό την 

συντήρηση της καθαριότητας και της 

ευπρεπούς εικόνας τους (Κλάδεμα- 

Ευπρεπισμός δέντρων, αποψίλωση των 

χόρτων εντός χώρων νεκροταφείων και 

δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και 

μεταφορά σκουπιδιών, καθαρισμός, 

σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και 

των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων 

και συγκέντρωση των απορριμμάτων) 

ασβέστωμα των  εσωτερικών δρόμων και 

των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων) 

των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του 

μονοπατιού Λέοντα έως βρύση Βενιαμίν, 

Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος)  
 

 
 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

Τα κοιμητήρια  των Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων νήσου 

Κέας Ιουλίδας, Κορησσίας, 

Βουρκαρίου.  
Συμπεριλαμβάνονται οι δρόμοι 

που οδηγούν στα νεκροταφεία 

(Από βρύση Κουρέντι έως 

Λέοντα Ιουλίδας, Περίπτερο 

Ξέστερνου έως νεκροταφείο 

Κορησσίας, ακίνητο Μαθιού έως 

νεκροταφείου Βουρκαρίου και 

ακίνητο Δαλαρέτου έως 

νεκροταφείο Βουρκαρίου).  
Επίσης συμπεριλαμβάνεται ο 

καθαρισμός του μονοπατιού 

Ιουλίδας, από Λέοντα έως 

Βενιαμίν  

5. 

 

Παροχή 

υπηρεσίας για τον 

καθαρισμό 

παραλιών 2020 
 

Ο καθαρισμός παραλιών με σκοπό την 

συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών 

(Κλάδεμα, ευπρεπισμός των δέντρων και 

άσπρισμα των κορμών τους, αποψίλωση 

των χόρτων από την εν γένει περιοχή των 

παραλιών, συγκέντρωση και απομάκρυνση 

των απορριμμάτων των άνω παραλιών 

χειροκίνητα, συγκέντρωση και 

απομάκρυνση των απορριμμάτων που 

συγκεντρώνονται στα καλαθάκια 

απορριμμάτων στις παραπάνω παραλίες, 

τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων 

ΑΜΕΑ και τη μετέπειτα αποξήλωση και 

μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με 

ευθύνη και μεταφορικό μέσο του 

εργολάβου, καθ’ υπόδειξη του δήμου, 

καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά). 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

 

 

1.Ορκός,  
2.Συκαμιά,  
3.Σπαθί,  
4.Οτζιάς,  
5.Γιαλισκάρι,  
6.Κορησσία,  
7.Κόκκα,   
8.Ξύλα,  
9.Ποίσσες,  
10.Λιπαρό,  
11.Καμπί,  
12.Βουρκάρι, 
13. Κούνδουρος, 
14.Μπούρι 

6. 

 

Αποψίλωση 

χόρτων από 

δημόσιους 

 

 

 

 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

Σε σημεία κατά μήκους των 

δρόμων: 
1.ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2.ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ 
3.ΒΕΛΑΔΟ-ΓΡΙΚΟΥ 
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χώρους 
 

 

 

 

 

 

 
Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών 

φυτών με την χρήση καταστροφέα και 

χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού 

χειριστή, κλάδεμα δένδρων, καθαρισμός 

τάφρου σε όλο το μήκος των εν λόγω 

διαδρομών, συγκέντρωση και 

απομάκρυνση των απορριμμάτων. 

σύμβασης  
και έως 2 μήνες 

4.ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΤΩ 

ΜΕΡΙΑ/ΠΟΙΣΣΕΣ-ΚΑΜΠΙ 
5.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 

ΙΟΥΛΙΔΑΣ/ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ-

ΔΡΟΜΟΣ ΟΡΚΟΥ  
6.ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ-ΑΝΤΖΕΡΙΤΗΣ 
7.ΙΟΥΛΙΔΑ (ΡΟΚΟΜΕΝΟ) – 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ  
8.ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΟΤΖΙΑΣ:   
9.ΙΟΥΛΙΔΑ-ΠΟΙΣΣΕΣ-

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ (ΦΡΕΑ) 
10.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 

ΙΟΥΛΙΔΑΣ / ΠΟΙΣΣΕΣ -

ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 
11.ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ – ΓΥΡΙΣΤΗ 
12.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 

ΙΟΥΛΙΔΑΣ / ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ 

(ΑΓ. ΑΝΝΑ) -ΣΩΡΟΣ  
 

και όπου αλλού απαιτείται 

παρέμβαση. 

7. 

 

 

Παροχή 

υπηρεσίας 

καθαρισμού ΧΛΖ 

Κορησσίας - 

Βουρκαρίου 2020-

21 
 

Ο ευπρεπισμός των κοινόχρηστων χώρων 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κορησσίας – 

Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας, 

(καθαρισμός, σκούπισμα των 

κοινόχρηστων χώρων από πάσης φύσεως 

υλικά, καθαριότητα τουαλετών Κορησσίας 

και Βουρκαρίου, αποκομιδή των 

απορριμμάτων, από όλους του κάδους 

καθαριότητας (επίστυλους-δοχεία 

απορριμμάτων) και την περισυλλογή και 

απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων 

αντικειμένων, ασβέστωμα των ρείθρων των 

πεζοδρομίων), με σκοπό την συντήρηση 

της καθαριότητας και της ευπρεπούς 

εικόνας αυτών πάντα σύμφωνα με την 

συχνότητα που περιγράφεται στην 

Προγραμματική Σύμβαση με το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Σύρου) 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

  
 

 

Χερσαία Λιμενική Ζώνη 

Κορησσίας, Γιαλισκαρίου και 

Βουρκαρίου 

8. 

 

Συντήρηση και 

επισκευή 

ηλεκτροφωτισμού 

ΧΛΖ Κορησσίας - 

Βουρκαρίου 2020 

 

α) Αντικατάσταση λαμπτήρων, οργάνων 

ένωσης (Μ/Τ στάρτερ) προβολέων, 

ασφαλειών σε πίνακες, γλόμπων και (β) 

Έλεγχος πινάκων για πτώση & 

αντικατάσταση ασφαλειών (γ) Επίβλεψη 

δικτύου φωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων 

και άμεση ενημέρωση ΔΛΤΣ σε περίπτωση 

βλαβών και επιβλαβών ενεργειών τρίτων  

και οτιδήποτε χρειαστεί για την εύρυθμη 

λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού στη 

ΧΛΖ, πάντα σύμφωνα με την συχνότητα 

που περιγράφεται στην Προγραμματική 

Σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σύρου) 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και για 1 έτος 

 Χερσαία Λιμενική Ζώνη 

Κορησσίας, Γιαλισκαρίου και 

Βουρκαρίου 
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9. 

Καθαρισμός 

θαλάσσιου χώρου 

ΧΛΖ Κορησσίας - 

Βουρκαρίου 

3)  

4) Καθαρισμός του θαλάσσιου χώρου της 

λιμενικής ζώνης Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, 

Βουρκαρίου όποτε χρειάζεται (Καθαρισμός 

ρεμέτζων Βουρκαρίου, ανέλκυση 

βουλιαγμένων σκαφών, ανέλκυση 

αντικειμένων και σκουπιδιών, ανέλκυση  

βράχων κροκάλας αλιέων ) 

 
Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και έως 2 μήνες 

 

  
Χερσαία Λιμενική Ζώνη 

Κορησσίας, Γιαλισκαρίου και 

Βουρκαρίου 

10. 
Καθαρισμός 

Μονοπατιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kαθαρισμός των μονοπατιών από πέτρες, 

σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια,  
αφαίρεση με ήπιες παρεμβάσεις της 

βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη 

διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων 

κ.λπ.)  
επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών στην 

αρχική τους θέση κατά μήκος των 

μονοπατιών. 
 

εργασίες τελείως απαραίτητες, ώστε να 

αποκατασταθούν τα τμήματα εκείνα των 

μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και 

παρεμποδίζουν τη διέλευση. 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης  
και έως 3μήνες 

Μονοπάτια: 

1.Διαδρομή «Λέων»: Ιουλίδα – 

Λέων – Δοσωνάρι – Διασέλλι – 

Οτζιάς 

Μήκος: 5.100 μ  

2. Διαδρομή «Έλιξος»: Ιουλίδα – 

Ρούκουνας – Κώμη – Άγιος 

Κωνσταντίνος – Μυλοπόταμος – 

Φλέα – Κορησσία 

Μήκος: 3.100 μ  

3. Διαδρομή «Αρισταίος»: 

Ιουλίδα - Μεσαριά - Προφήτης 

Ηλίας - Αστρά - Ελληνικά - 

Άγιος Συμεών – Καρθαία 

Μήκος: 11.850 μ.  

4. Διαδρομή «Δρυς»: Μονή 

Επισκοπής - Σωτήρα - Περαμεριά 

- Τρία Μαδερικά – Συκαμιά 

Μήκος: 4.450 μ  

5. Διαδρομή «Καρθαία» 

Κατωμεριά - Καλοδούκα- Πηγή 

Βαθυπόταμου 

Μήκος: 3.150 μ  

6. Διαδρομή «Καρθαία»: 

Σταυρουδάκι - Πηγή 

Βαθυπόταμου – Καρθαία 

Μήκος: 2.300 μ.  

7. Διαδρομή «Καρθαία»: 

Χαβουνά – Άγιος Ταξιάρχης - 

Πηγαδάκι - Καλησκιά – Καρθαία 
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Μήκος: 1.700 μ.  

8. Διαδρομή «Σείριος»: Ελληνικά 

- Χούχλη - Βρύσες - Άγιος 

Φίλιππος – Άγιος Συμεών 

Μήκος: 4.300 μ.   

9. Διαδρομή «Άρτεμις»: Ιουλίδα - 

Μύλοι -Θόλος - Καλογεράδος - 

Αμαραθιά – Ελληνικά-Άγιος 

Παντελεήμονας-Παναγία 

ΛουτριανήΜήκος: 5.500 μ.  

10. Διαδρομή «Υδρούσσα»: 

Βρύση Βενιαμίν - Άγιος 

Δημήτριος – Σπαθί 
Μήκος: 4.800 μ.  
 

11. Διαδρομή «Ποιήεσσα»: 

Σκλαβονικόλα - Πανάχρα - Αγία 

Μαρίνα - Ποίσσες - Παραλία 

Ποισσών  
Μήκος: 5.500 μ.  
 

12. Διαδρομή «Ορκός»: 

Προφήτης Ηλίας - Λαούδη - 

Καμπούρη – Ορκός  
Μήκος: 4.200 μ.  
 

11. 
Εξυγίανση και 

καθαρισμός 

πηγών 

 

-Άντληση των υδάτων και απομάκρυνσή 

τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου  
-Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των 

πηγών (γούρνες) 
-Αποψίλωση χόρτων και καθαρισμός του 

περιβάλλοντος χώρου των πηγών  
-Ασβέστωμα 

Η εν λόγω 

υπηρεσία θα 

παρέχεται από την 

ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης και  

έως 3 μήνες 

Πηγές : 
Χαβουνά, Κανάλι, Κουρέντης, 

Αγία Τριάδα, Μάμας, Πύργος, 

Βενιαμίν, Χριστός, Ατζερίτη, 

Βρουλίδια, Διασέλι, 

Σκαντζόχοιρου, Καρδαρά, 

Μεγάλο Χωριό, Φωτημάρι, 

Σωτήρα, Αγία Μαύρα, Πλαγιά, 

Αγία Μαρίνα, Ελληνικά (Άγ. 

Ανάργυροι), Ευαγγελισμού 

Ιουλίδας, Βαθυπόταμος, 

Νεκροταφείο, Αστρά. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20/2020 
 

 

Θέμα 4
ο
: Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής για Απόσυρση από την κυκλοφορία 

ακατάλληλων οχημάτων του Δήμου [εισηγητής: Πρόεδρος κ. Θ.Καμίλης] 
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O Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : 
 

Την 17η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε  συνεδρίαση 

στον Δήμο Κέας η Επιτροπή Απόσυρσης Οχημάτων του Δήμου Κέας η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

Αρμοδιότητα 

 

Όνοματεπώνυμο Ιδιότητα 

 

Πρόεδρος Θεόδωρος Καμίλης 

 

σύμβουλος πλειοψηφίας 

Μέλος 

 

Στυλιανός Γκρέκας σύμβουλος μειοψηφίας 

Μέλος 

 

Δήμητρα Δεμένεγα Προϊσταμένη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

προκειμένου να συνταχτεί πρωτόκολλο ακαταλληλότητας δύο (2) οχημάτων όπως αυτά 

περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Συγκεκριμένα: 
 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΣΙΟΥ 

ΚΗΥ 2277 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 385070-14-133016 
ΚΗΗ 6989 ΦΟΡΤΗΓΟ IB7GG23X1PS184250 

 

Σύμφωνα με  αριθμ. πρωτ. 696/17-2-2020 πρακτικό της Επιτροπής: 
 

Α) Όσον αφορά το όχημα με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΥ 2277, πρόκειται για ένα 

απορριμματοφόρο, μάρκας MERCEDES BENZ και με αρ.πλαισίου 385070-14-133016, 

το οποίο θεωρείται πεπαλαιωμένο αφού η χρονολογία 1ης άδειας είναι το έτος 1994. 
 

Επίσης, όσον αφορά το όχημα με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ 6989,  πρόκειται για ένα 

φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο, μάρκας DODGE και με αρ.πλαισίου 

IB7GG23X1PS184250, το οποίο θεωρείται πεπαλαιωμένο αφού η χρονολογία 1ης 

άδειας είναι το έτος 1993. 
                                     
Κατόπιν επίσκεψης της Επιτροπής στους χώρους όπου βρίσκονται τα οχήματα, 

διαπιστώθηκε ότι είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία λόγω : 
1. Μακροχρόνιας ακινησίας από σοβαρές και μεγάλης έκτασης βλάβες 
2. Έλλειψη ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας του τύπου των οχημάτων. 
3. Αλλαγή της νομοθεσίας (Σύστημα πέδησης ABS,κυβισμός κ.λπ..). 
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Από τα ανωτέρω κρίνεται ότι η επισκευή τους δεν είναι συμφέρουσα για τον Δήμο Κέας. 
 

Β) Κατόπιν τούτου τα Μέλη της Επιτροπής εισηγούνται τη λήψη απόφασης έγκρισης του 

πρακτικού από το Δ.Σ, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στην απόσυρση των 

παραπάνω οχημάτων. 
 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη του: 
 

1) Τις διατάξεις της αριθμ. 6400/2060/1984 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 387/Β’) «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της 

κυκλοφορίας, κ.λ.π. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 και 

δίκυκλων». 
2) Την αριθμ. οικ. 372/1709/26-1-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα 

κρατικών αυτοκινήτων και επικοινωνιών στις Περιφέρειες». 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8-6-2006) του Δ.Κ.Κ.. 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) της Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 
5) Την αριθμ. 241/20-12-2019 (Α.Δ.Α. 9Β6ΚΩΕΔ-ΙΦΕ) απόφαση του Δ.Σ. Κέας που 

αφορά στον ορισμό της επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία απόσυρσης παλαιών 

υπηρεσιακών οχημάτων. 
6) Το αριθμ. πρωτ. 696/17-2-2020 πρακτικό της Επιτροπής. 
7) Το γεγονός ότι τα παραπάνω οχήματα δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα σε 

αποφάσεις καθορισμού οχημάτων προς εκποίηση κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 

του Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/Α’). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ. 696/17-2-2020 πρακτικό της Επιτροπής για τη διενέργεια 

της διαδικασίας απόσυρσης παλαιών υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Κέας: 
 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΣΙΟΥ 

ΚΗΥ 2277 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 385070-14-133016 
ΚΗΗ 6989 ΦΟΡΤΗΓΟ IB7GG23X1PS184250 

 

τα οποία πρέπει να αποσυρθούν και να διαγραφούν οριστικά από το στόλο του Δήμου, 

διότι είναι ακατάλληλα προς κυκλοφορία λόγω παλαιότητας και ασύμφορα οικονομικά. 
 

Β) Την υποβολή, από την αρμόδια υπηρεσία, αιτήματος, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αιγαίου, για την έκδοση της σχετικής απόφασης παύσης της κυκλοφορίας των ως άνω 

υπηρεσιακών οχημάτων, προκειμένου το αυτοκίνητο να παραδοθεί στην Διεύθυνση 

Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (μέσω συνεργαζόμενου προς αυτήν τελωνείου). 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 21/2020 
 

 

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

2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή). 

[Εισήγητης: Δημοτική Σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην δημοτική σύμβουλο κα. Μαρία Πατηνιώτη 

η οποία εισηγούμενη το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής 

διαχείρισης Δήμων», 
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της 

εκπαίδευσης» και 
3. Το υπ’ αριθμ. 13399/04.02.2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 

6607/29.01.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: Ω7ΦΞ46ΜΤΛ6-7Γ6), 

κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 10.370,00€, αποκλειστικά και μόνο για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2020. 

Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,56€. Επομένως το 

καθαρό ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 10.354,44€. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 

1.  Να αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 

4311.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2020 

2.  Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει 

πίστωση του ποσού των 10.370,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., 

δηλαδή ποσού 15,56€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό 

του έτους 2020 με Κ.Α. 00.6711.0005 

3.  Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11/2020 σχετική απόφαση της 

Δ.Ε.Π. εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
 

7.765,83€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης  Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 
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2.588,61€ (Α΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.354,44€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Α΄ κατανομή) 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της κας Πατηνιώτη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδέχεται την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων των ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού 

του έτους 2020. 

2. Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του 

ποσού των 10.370,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 

15,56€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2020 με 

Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής: 

3.  

      Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
 

7.765,83€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
 

2.588,61€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.354,44€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Α΄ κατανομή) 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  22/2020 
 

 

Θέμα 6
ο
: Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Υλικών [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Ελ.Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο 

οποίος εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 «Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία 

καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα 

από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το 
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δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη 

μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση 

της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η 

επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου ή της 

Κοινότητας. Αν δεν υπάρχει δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο ορίζει ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή αν δεν υπάρχει από άλλη δημόσια 

υπηρεσία..» 
Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  σας  καλώ  να  αποφασίσουμε  για τη σύσταση της 

ανωτέρω επιτροπής, προκειμένου να παράσχει γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.  Οι δημοτικοί σύμβουλοι που 

προτείνονται είναι οι κάτωθι: 
1. Ελευθέριος Τζουβάρας (Αντιδήμαρχος) 
2. Δημήτριος Μουζάκης (Αντιδήμαρχος) 
3. Στυλιανός Γκρέκας (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας) 

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 

την παρ 6 του άρθρου 199 του ∆.Κ.Κ. (ν. 3463/06)   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ορίζει μέλη της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για  την  

καταστροφή  αντικειμένων που  δεν  έχουν καμία αξία τους κάτωθι:   
1. Ελευθέριος Τζουβάρας, Αντιδήμαρχος   
2.  Δημήτριος Μουζάκης,  Αντιδήμαρχος 
3.  Στυλιανός Γκρέκας, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  23/2020 
 

Θέμα 7
ο
: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 

2019.[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ.  30/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΧΩΕΔ-ΞΡΦ) απόφασή της, 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (δ΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην 

κάτωθι σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμο: 
«……              

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού 
των οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης.  

Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε 
την έκθεση εκτέλεσης του Δ΄ τριμήνου 2019.  

Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ΄ 
τριμήνου, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό 
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έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το 
τέλος της χρήσης.  

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική 
Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το 
σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 
προϋπολογισμός. 

Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το 
Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να 
προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 
ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, 
όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα 
επίτευξης των στόχων για το Δ΄ τρίμηνο 2019. 

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και τα 
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου : 

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Δ΄ τριμήνου του 
έτους 2019.. 

2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Δ΄ τριμήνου 2019 

3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019. 
 

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην 
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των 

στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται υπόψη 
οι εξής παράμετροι: 

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους 
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.» 

Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και 
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού 
απόκλισης των εσόδων. 

 

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο 

απολογισμός του Δ΄ τριμήνου.  
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Ομάδα ΚΑΕ 
Ομαδοποιημένοι Κωδικοί 

Προϋπολογισμού 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Ποσοστό 
Απόκλισης 

% 

1. Επιχορηγήσεις 
από Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

(06)+(1211)+(1214)+(131)+ 
(1325)+ (1327) + (1215) 

1.033.279,00 1.056.838,85 23.559,85 2,28% 

2. Επιχορηγήσεις 
από ΠΔΕ και ΕΕ 

(1212)+ (1216)+ (1321) + (1322) 
+ (1328)- (8262)+ (1217) + 

(1323)+ (1324) 
489.970,00 641.956,91 151.986,91 31,02% 

3α. Ίδια Έσοδα 
(01)+ (02)+ (03)+ (04) + (05)+ 

(07) + (11)+ (14) + (15) + (16) + 
(1213) + (1219) + (1326)+ (1329) 

947.056,00 683.005,21 -264.050,79 -27,88% 

3β. Ίδια Έσοδα 
ΠΟΕ 

(21) + (22) _Έσοδα 
παρελθόντων οικονομικών 

ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  
για πρώτη φορά 

237.090,00 243.427,45 6.337,45 2,67% 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 
32 

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα - 
(85) _Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 
132.521,00 110.334,28 -22.186,72 -16,74% 

5. Λοιπά Έσοδα 

(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου 
και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές 
χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις 

από δάνεια 

513.572,00 478.746,23 -34.825,77 -6,78% 

Σύνολο Εσόδων 
(Α1) 

 3.353.488,00 3.214.308,93 -139.179,07 -4,15% 
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6. Διαθέσιμα 
Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 

31.12 2018 
1.365.285,00 1.365.284,80 -0,20  

Σύνολο Εσόδων 
και Διαθεσίμων 

(Α1+6) 
 4.718.773,00 4.579.593,73 -139.179,27 -2,95% 

 

  
Κατά την λήξη της χρήσης 2019 διαπιστώνεται ότι η απόκλιση της είσπραξης του 

συνόλου των εσόδων σε σχέση με τον στόχο, είναι αρνητική ποσοστού  4,15% και βρίσκεται 
εντός του αποδεκτού ποσοστού απόκλισης. 

 Στις επιμέρους κατηγορίες εσόδων, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση στην ομάδα «3α. 
Ίδια έσοδα» ποσοστού -27,88%.  Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο κωδικούς εσόδων. 
Στον κωδικό 1213 «Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών» 
όπου έχουν εγγραφεί πιστώσεις της τάξεως των 244.295,00€ και οι εισπράξεις έχουν ανέλθει 
στο ποσό των 109.826,00€, και στον κωδικό 1329 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 
έργα» όπου αντίστοιχα έχουν εγγραφεί πιστώσεις 103.600,00€ και δεν έχουν γίνει εισπράξεις.  
Η χαμηλή εισπραξιμότητα των δύο αυτών κωδικών οφείλεται στο ότι αφορούν προγραμματικές 
συμβάσεις  και επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων των οποίων η διαδικασίες υλοποίησης είναι 
χρονοβόρες και κατά συνέπεια καθυστερεί και η είσπραξη των αντίστοιχων εσόδων. 

Η αρνητική απόκλιση 16,74% της εισπραξιμότητας των υπολοίπων,  οφείλεται και στο 
ότι  λόγω της ισχύουσας ρύθμισης του ν. 4611/2019 δεν υπήρχε η δυνατότητα να ληφθούν 
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για τους οφειλέτες που δεν προσήλθαν να τακτοποιήσουν την 
οφειλή τους  μέχρι την λήξη της προθεσμίας που έδινε η ρύθμιση, δηλαδή μέχρι 31/12/2019. 

Η συνολική απόκλιση των εσόδων από τον στόχο είναι αρνητική, ποσού 139.179,27€ 
και σε ποσοστό -2,95%, το οποίο είναι αποδεκτό βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 
 
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, 

όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 947.056,00 683.005,21 -264.050,79 -27,88% 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 237.090,00         243.427,45 6.337,45 2,67% 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 132.521,00         110.334,28 -22.186,72 -16,74% 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 1.316.667,00 1.036.766,94 -279.900,06 -21,26% 

 
Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται διακριτά η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων. Οι 

εισπράξεις κατά το Δ τρίμηνο είναι λιγότερες  από τον αναμορφωμένο στόχο, για τους λόγους 
που αναπτύχθηκαν ανωτέρω.  
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι  «για τον  έλεγχο του βαθμού επίτευξης 

των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται 
υπόψη οι εξής παράμετροι: 

«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους 
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.» 

 
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο 

απολογισμός του Δ΄ τριμήνου.  
 

Ομάδα ΚΑΕ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝ
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Υ 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 
Απόκλιση

ς 

1. Κόστος 
προσωπικού 

(60)_Αμοιβές και 
έξοδα προσωπικού 
+ (8111) _Αμοιβές 

και έξοδα 
προσωπικού (ΠΟΕ) 

810.660,00 704.545,24 -106.114,76 -13,09% 

2. Λοιπά 
έξοδα χρήσης 

(6)_Έξοδα Χρήσης - 
(60) _Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 

1.704.832,0
0 

1.084.442,59 -620.389,41 -36,39% 

3. Δαπάνες 
για 

επενδύσεις 
(+) (7) _Επενδύσεις 

1.606.975,0
0 

740.583,73 -866.391,27 -53,91% 
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4. Πληρωμές 
ΠΟΕ 

(81)_Πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) - (8111) 
_Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού + (83) 
_Επιχορηγούμενες 

πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 

95.954,00 67.450,92 -28.503,08 -29,70% 

5. Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων 

(82)_α) Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων - (8262) 
_Επιστροφή 

χρημάτων λόγω 
ανάκλησης 
κατανομής 

χρηματοδότησης 
ΠΔΕ 

496.500,00 369.739,21 -126.760,79 -25,53% 

Σύνολο 
Εξόδων (Β1) 

 
4.714.921,0

0 
2.966.761,69 

-
1.748.159,3

1 
-37,08% 

      

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται σωρευτικά η 
απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους 
στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος). 

Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση των 
δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 
 
 
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2018 
 
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των 

στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.  
Τόσο στην ΚΥΑ, όσο και στην διευκρινιστική εγκύκλιο 44485, αναφέρεται «… η αρχή 

κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση εξόφλησης του συνόλου 
του προϋπολογισμού, και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται εκτίμηση για την δημιουργία 
απλήρωτων υποχρεώσεων». Αυτό  σημαίνει ότι ο στόχος για τις απλήρωτες υποχρεώσεις στη 
λήξη του έτους  ισούται υποχρεωτικά με μηδέν (0).   

Στην πράξη όμως, η ολική εξόφληση όλων των υποχρεώσεων μέχρι την λήξη του έτους 
δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους. Για παράδειγμα, η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 
των εποχικών υπαλλήλων και των αιρετών πληρώνεται εκ του νόμου, στις 12 Ιανουαρίου του 
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επόμενου έτους. Το ίδιο ισχύει για τους παρακρατηθέντες φόρους του διμήνου Νοεμβρίου – 
Δεκεμβρίου, που αποδίδονται πάλι εκ του νόμου τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.  

Πέραν αυτών, αρκετοί προμηθευτές που τιμολογούν στο τέλος του έτους αποστέλλουν 
τα τιμολόγια στις αρχές του επομένου, με αποτέλεσμα να καταχωρούνται μετά την λήξη του 
ημερολογιακού έτους και να μην μπορούν να πληρωθούν.   

Στις 31/12/2019 οι απλήρωτες υποχρεώσεις ανέρχονταν στο ποσό των 81.164,91€ εκ 
των οποίων οι 43.902,28  αφορούν μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2019 και απόδοση κρατήσεων 
τελευταίου διμήνου 2019. Εκ των υπολοίπων 37.262,61€ ποσό 24.800,00€ αφορούσε δαπάνη 
για την οποία εκκρεμούσε πιστωτικό τιμολόγιο. Μετά τις 31/12 παραλήφθηκαν και 
καταχωρήθηκαν τιμολόγια συνολικού ύψους 64.934,95€, γεγονός που αύξησε τις απλήρωτες 
υποχρεώσεις σε 146.099,28€. 

 
Δεδομένων όσων εκτέθηκαν παραπάνω, παραθέτουμε τον πίνακα απόκλισης των 

απλήρωτων υποχρεώσεων από τον υποχρεωτικά μηδενικό στόχο. 
 
 
 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2) 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

0,00 146.099,86 -146.099,86 
 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  

 
Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες 

έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα. 
 
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των 

στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των 
αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του 
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».  

 
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του 

ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως 
Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου 
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων 
αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της 
απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος 
/ στόχο συνολικών εσόδων)». 

 
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού 

Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Δ΄ τρίμηνο. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
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Σύνολο εσόδων (Α1) 3.353.488,00 3.214.308,93 -139.179,07 
6. Διαθέσιμα  1.365.285,00 1.365.284,80 -0,20 

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 4.718.773,00 4.579.593,73 -139.179,27 
    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 4.714.921,00 2.966.761,69 -1.748.159,31 
    

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 3.852,00 1.612.832,04 1.608.896,37 
    

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 0,00 146.099,86 146.099,86 
    

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 3.852,00 1.466.732,18 1.462.796,51 
    

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 
Αποτελέσματος 

31,00% 
  

 
 

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει 
την απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 1.608.896,37€. και η απόκλιση του 
Οικονομικού Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι θετική  ύψους  1.462.796,51€.  

 Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.612.832,04€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 146.099,86€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω 
ανάγκες. 

Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, 
ποσοστού 31,00%. 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ 
 
Με τη ΚΥΑ 34574 εισήχθη επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης να 

λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του 
ύψος.  

Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού 
ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου π/υ 
εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να 
υπολογιστεί η οριστική απόκλιση». 

Στο εξεταζόμενο Δ τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αναμορφώσεις του έτους  
με τις οποίες μεταβλήθηκε το ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής 
απόκλισης αναμορφωμένου προϋπολογισμού.  

 

Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας 5.086.042,00 

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ  (8η αναμόρφωση) 6.612.615,77 
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 1.526.573,77 
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 30,0150% 
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Η μεταβολή του Π/Υ κατά 1.526.574,00€ οφείλεται στην εγγραφή των εξής πιστώσεων: 
 

2η 
αναμόρφωση 

4.125,00 Εκλογική αποζημίωση εκλογών Μαΐου 

3η 
αναμόρφωση 

1.311,00 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Κέντρο Κοινότητας 

4η 
αναμόρφωση 

1.690,00 Εκλογική αποζημίωση εκλογών Ιουλίου 

          » 768.348,00 Έργο ύδρευσης  Ποισσών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

» 
500.000,00 Έργο δικτύων αποχέτευσης Κορησσίας – Βουρκαρίου (για 

λόγους λογιστικής τακτοποίησης) 

» 
-200,00 Μείωση χρηματοδότησης  μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ 

στα Χάλαρα 
5η 
αναμόρφωση 

92.400,00 Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές 
δαπάνες 

6η 
αναμόρφωση 

12.000,00 Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας 
Δήμου Κέας» 

          » 39.000,00 Έσοδα προς απόδοση στο Δημόσιο και τρίτους 
» 8.500,00 Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ 
7η 

αναμόρφωση 
7.000,00 Έσοδα προς απόδοση στο Δημόσιο και τρίτους 

8η 
αναμόρφωση 

92.400,00 Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές 
δαπάνες 

 1.526.574,00  

 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ 
 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Σύνολο εσόδων (Α1) 3.353.488,00 3.214.308,93 -139.179,07 
Συντελεστής μεταβολής 30,0150%   

Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων 4.360.036,28 3.214.308,93 -1.145.727,35 
6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ) 1.365.285,00 1.365.284,80  

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων 
(Α1+6) 

5.725.321,28 4.579.593,73 -1.145.727,55 

Σύνολο Εξόδων (Β1) 4.714.921,00 2.966.761,69 -1.748.159,31 
Συντελεστής μεταβολής 30,0150%     
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 6.130.102,93 2.966.761,69 -3.163.341,24 
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 -404.781,65 1.612.832,04 2.017.613,69 
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 0,00 146.099,86 146.099,86 
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) -404.781,65 1.466.732,18 1.871.513,83 
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. 
Αποτέλεσμα. 

32,69%   
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.» 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και 

τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

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

απόφαση 30/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΡΧΩΕΔ-ΞΡΦ) της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω 

διατάξεις, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το δ’ τρίμηνο 

του έτους 2019, τους  πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 24/2020 
 

Θέμα 8
ο
: Σύσταση «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» του Δήμου Κέας.  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Κωνσταντίνο Δεμένεγα ο 

οποίος εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με το ν. 

4604/2019(ΦΕΚ 50
Α
’, θεσπίστηκε για πρώτη φορά ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων με 

αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, την πρόληψη και 

καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Με την εγκύκλιο 1/2020 του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, δίνονται σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του 

ανωτέρω νόμου. 
Ειδικότερα, σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι 

συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες: 

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την 

ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει 

στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, 

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους 

τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, 

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά 

περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και 

δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, 

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (παρ.1 

άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19) 
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη: 
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α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο. 

β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου. 

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας 

Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου. 

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου. 

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής 

οργάνωσης. 

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής 

οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των 

φύλων. 

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. (παρ.2 άρθρο 

70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19) 
Έχει ήδη προηγηθεί επικοινωνία με τους ανωτέρω φορείς προκειμένου να μας 

ορίσουν τον εκπροσώπους τους. 
Επομένως, εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου 

Κέας από τους κάτωθι: 
α. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο 
β. Δήμητρα Κορασίδη, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφούσας παράταξης 
γ. Άννα Ποδογύρου, υπάλληλο της δομής Βοήθεια στο Σπίτι 
δ. Μαριαλένα Ράπτη, εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του δήμου 
ε. Ανδρέα Ρουσουνέλο, εκπρόσωπο από την Ένωση Επαγγελματιών «Η Πρόοδος» 
στ. Μαριάννα Τούντα, εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Γυναικών Κέας «Η Μελίτη» 
ζ. Μαρία Δεμένεγα,  
  και Σπανδωνή Ιωάννη , ως εμπειρογνώμονες 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την 

παρ.2 άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19 και την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κέας 

από τους κάτωθι: 
α. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο 
β. Δήμητρα Κορασίδη, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφούσας παράταξης 
γ. Άννα Ποδογύρου, υπάλληλο της δομής Βοήθεια στο Σπίτι 
δ. Μαριαλένα Ράπτη, εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του δήμου 
ε. Ανδρέα Ρουσουνέλο, εκπρόσωπο από την Ένωση Επαγγελματιών «Η Πρόοδος» 
στ. Μαριάννα Τούντα, εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Γυναικών Κέας «Η Μελίτη» 
ζ. Μαρία Δεμένεγα,  
  και Σπανδωνή Ιωάννη , ως εμπειρογνώμονες 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 25/2020 
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Θέμα 9
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2020 . 
 

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

οποία εισηγούμενη το 9
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 2020 στα καταστήματα υγειονομικού  

ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους: 
1. «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. 

γνωστοποίησης για χρήση μουσικής: 1052160/23-3-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 

220/20-1-2020) 
2. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι 

Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 2110/6-5-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 815/24-2-2020) 
3. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-

6-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 816/24-2-2020) 
4. «KEA BREEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό 

γνωστοποίησης λειτουργίας και χρήσης μουσικής 1134810/3-12-2019 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 817/24-2-2020) 
5. «ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό 

βεβαίωσης γνωστοποίησης για χρήση μουσικής 1059/30-3-2017 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 818/24-2-2020) 
6. CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση 

μουσικής: 1014239/3-4-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 819/24-2-2020) 
7.  «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ-ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 

2528/13-7-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 820/24-2-2020) 
8. «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 2531/13-7-2015 

(αρ. πρωτ. αίτησης: 821/24-2-2020) 
9. “ACQUA KEA ΟΕ” κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
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(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρωτ. γνωστοποίησης για 

λειτουργία και χρήση μουσικής 1045314/16-1-2020 (αρ. πρωτ. αίτησης: 832/25-

2-2020) 
10. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι 

Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 3985/18-7-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 858/26-2-

2020) 
11. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με 

αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1095904/5-2-2019 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 859/26-2-2020) 
12. ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» 

με την επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

χρήσης μουσικής: 1052890/26-3-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 860/26-2-2020) 
13. «VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» 

στη θέση Μεσολίβαδο Κορησσίας  με αρ. γνωστοποίησης 1107743/8-5-2019 και 

για χρήση μουσικής (αρ. πρωτ. αίτησης: 861/26-2-2020)  
14. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιακώβου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως Εποχιακό ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με την επωνυμία «Η 

στροφή του Μίμη» που βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης 

χρήσης μουσικής: 4561/17-8-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 862/26-2-2020) 
 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από 

θορύβους Μουσικής»  
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
Το γεγονός ότι για τα ανωτέρω καταστήματα δεν έχει βεβαιωθεί παράβαση μου να 

σχετίζεται με διατάραξη κοινής ησυχίας για το προηγούμενο έτος, 
 Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας 
Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι κ.κ. Τζουβάρας και Δεμένεγας αποχωρούν από την αίθουσα και δεν ψηφίζουν για 

το θέμα επειδή έχουν ίδιο συμφέρον. 
 

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

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2020 στα καταστήματα  

1. «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. 

γνωστοποίησης για χρήση μουσικής: 1052160/23-3-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 

220/20-1-2020) 

2. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι 

Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 2110/6-5-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 815/24-2-2020) 

3. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-

6-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 816/24-2-2020) 

4. «KEA BREEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό 

γνωστοποίησης λειτουργίας και χρήσης μουσικής 1134810/3-12-2019 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 817/24-2-2020) 

5. «ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό 

βεβαίωσης γνωστοποίησης για χρήση μουσικής 1059/30-3-2017 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 818/24-2-2020) 

6. CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση 

μουσικής: 1014239/3-4-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 819/24-2-2020) 
7.  «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ-ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 

2528/13-7-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 820/24-2-2020) 

8. «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 2531/13-7-2015 

(αρ. πρωτ. αίτησης: 821/24-2-2020) 

9. “ACQUA KEA ΟΕ” κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρωτ. γνωστοποίησης για 

λειτουργία και χρήση μουσικής 1045314/16-1-2020 (αρ. πρωτ. αίτησης: 832/25-

2-2020) 

10. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι 
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Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 3985/18-7-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 858/26-2-

2020) 

11. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με 

αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1095904/5-2-2019 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 859/26-2-2020) 

12. ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» 

με την επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

χρήσης μουσικής: 1052890/26-3-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 860/26-2-2020) 

13. «VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» 

στη θέση Μεσολίβαδο Κορησσίας  με αρ. γνωστοποίησης 1107743/8-5-2019 και 

για χρήση μουσικής (αρ. πρωτ. αίτησης: 861/26-2-2020)  
14. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιακώβου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως Εποχιακό ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με την επωνυμία «Η 

στροφή του Μίμη» που βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης 

χρήσης μουσικής: 4561/17-8-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 862/26-2-2020) 
 

Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 26/2020 
 

Θέμα 10
ο
: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή 

επιδόματος σίτισης και στέγασης. [εισηγητής: Ελ.Τζουβάρας] 
 Το θέμα διορθώνεται ως προς τον τίτλο σε  
 

Θέμα 10 
ο
: Εξέταση αιτημάτων για παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης. 

[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

οποίος εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την από 

645/14-2-2020 αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού 

μειωμένου ωραρίου κας Αικατερίνης Χομορίτη, που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο 

Κορησσίας Κέας, 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 
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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.  
 

Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, να δοθεί στην αιτούσα-δικαιούχο, για το 

χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάρτιο και μέχρι τη λήξη της θητείας της το ποσό των 

εκατό πενήντα ευρώ (150,00€) μηνιαίως, ήτοι 4 μήνες Χ150,00€ 
Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ορίζονται: 
-Πράξη διορισμού 
-Μισθοδοτική κατάσταση 
-Εκκαθαριστικά δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως  

 10.000,00€) 
-Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας στην Κέα (πλήρους 

κυριότητας ή επικαρπίας επί αυτής) των δικαιούχων των συζύγων αυτών ή των ανήλικων 

τέκνων τους.  
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 2020 του Δήμου Κέας, όπου υπάρχει σχετική πίστωση, ποσό το οποίο 

ανέρχεται στα εξακόσια (600,00€) ευρώ, [εκατό πενήντα ευρώ (150,00€) μηνιαίως, ήτοι 

4 μήνες Χ150,00€]. 
 

Επίσης με την υπ’άριθμ. 793/21-2-2020 αίτηση της ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου κ. 

Δανάης-Αικατερίνης Λάγκα, που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 

Κέας (ΠΠΙ Κέας), 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. 
Η δαπάνη μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης επικουρικών ιατρών και 

ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Π.Π.Ι. Κέας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 

(300,00€) ευρώ, το οποίο θα δίνεται μέχρι τη λήξη της θητείας του ιατρού. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, να δοθεί στην αιτούσα-δικαιούχο, για το χρονικό διάστημα από 

τον μήνα Φεβρουάριο 2020 και μέχρι τη λήξη της θητείας της, το ποσό των  τριακοσίων 

(300,00€) ευρώ μηνιαίως. 
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 2020 του Δήμου Κέας. 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 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 υπ’αριθμ. 872/27-2-2020 βεβαίωση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας για την ύπαρξη ανάλογων πόρων και μετά από διαλογική συζήτηση και την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Κάνει δεκτά τα αιτήματα της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου κας 

Αικατερίνης Χομορίτη, που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας και της  ιατρού 

υπαίθρου  κ. Δανάης-Αικατερίνης Λάγκα που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 

Κέας (ΠΠΙ Κέας), για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και στέγασης, και εγκρίνει την καταβολή 

επιδόματος σίτισης και στέγασης σε αυτές ως ακολούθως: 
 

α)Την έγκριση μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού 

μειωμένου ωραρίου κας Αικατερίνης Χομορίτη, ποσού εκατό πενήντα (150,00€) ευρώ [Συνολικό 

ποσό: εξακόσια (600,00€) ευρώ, ήτοι 4 μήνες Χ150,00€], έως τη λήξη της θητείας της. 
 

β)Την έγκριση μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης της ιατρού του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου κας Δανάης-Αικατερίνης Λάγκα, μηνιαίου ποσού τριακοσίων (300,00€) 

ευρώ, από τον μήνα Φεβρουάριο 2020 έως τη λήξη της θητείας της . 
 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και 

στέγασης σε εργαζόμενους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2020 του Δήμου Κέας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 27/2020 
 

Θέμα 11
ο
: Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών", όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, σύμφωνα με το άρθρο 

8 του ν. 3463/06. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Δήμαρχο κα Ειρ. Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 75 

του Ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των 

οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση  κτισμάτων. 
Πρόκειται για κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητα, απονεμημένη στην πρωτοβάθμια 

αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι «έχει προεχόντως μή τοπικόν χαρακτήρα, καθ` όσον δύναται 

νά αφορά και εις τους κατοίκους άλλων περιοχών ή και ολοκλήρου της Χώρας, διότι ή εν 

λόγω ονομασία ή μετονομασία οδών ή πλατειών, συνδέεται πολλάκις προς γενικότερων 

ζήτημα τής απονομής τιμής προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις κλπ., ή τής διατηρήσεως της 

μνήμης ιστορικών συμβάντων εύρυτέρας σημασίας». 
Επομένως, η απόδοση τιμής σε πρόσωπα ή ιστορικά γεγονότα δέον να απηχεί την 

σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των δημοτών, ούτως ώστε να μην εγείρονται 

αμφισβητήσεις και να καθίσταται ευχερής η αποδοχή της ενέργειας της δημοτικής αρχής. 

Προς τούτο υπενθυμίζεται η δυνατότητα προηγούμενης διαβούλευσης από την επιτροπή 

που προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.6/8257/03.02.2020) 
Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΔΚ, Ν.3463/2006, όπως ισχύει. Με την υπ’αριθμ. εγκύκλιο 

6/8257/03.02.2020 του Υπουργείο Εσωτερικών δίνονται οδηγίες για την εφαρμοζόμενη 

διαδικασία. 
Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες, αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει 
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απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας. Εν συνεχεία 

η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο της Κοινότητα Ιουλίδας προκειμένου να 

παρέχει την εισήγησή του εντός τασσόμενης προθεσμίας 15ημερών 
Επειδή επίκειται η επισκευή του χώρου στο θεατράκι, ένα μικρό άλσος που 

βρίσκεται κάτω από την πλατεία της Ιουλίδας, υπάρχει η ανάγκη απόδοσης ονόματος σε 

αυτόν το χώρο. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την ονομασία του χώρου στο θεατράκι, 

σε «Άλσος Αντωνίου Ζουλού», ως απόδοση φόρου τιμής στην μνήμη του αξέχαστου 

συμπατριώτη μας Αντωνίου Ζουλού.  
Ο αγαπημένος και γνωστός σε όλους μας, «Αντωνάκης», υπήρξε αυτοδίδαχτος 

μουσικός, και δάσκαλος για πολλούς νέους μουσικούς του νησιού και άφησε ανεξίτηλο 

το στίγμα του στην προβολή του νησιού και της μουσικής του παράδοσης. Τιμήθηκε 

αλλεπάλληλα από τους συμπατριώτες του και όχι μόνο, για την προσφορά του αυτή. 

Υπήρξε ταυτόχρονα ένας εκλεκτός Άνθρωπος που υπηρέτησε με αυταπάρνηση, 

ανιδιοτέλεια και πραγματική αγάπη την Κέα, μέσα από το θεσμό της Αυτοδιοίκησης ως  

Αντιδήμαρχος κατά τα έτη 1999 έως 2002, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του 

Αγροτικού Συνεταιρισμού επί σειρά ετών. 
 

Καλείται το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις του Ν. 3463/06, την εγκύκλιο 6/8257/03.02.2020 του Υπ.Εσωτ. και την 

εισήγηση της Δημάρχου 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Διαπιστώνει την ανάγκη ονομασίας του χώρου στο θεατράκι, ένα μικρό άλσος που 

βρίσκεται κάτω από την πλατεία της Ιουλίδας, σε «Άλσος Αντωνίου Ζουλού». 
Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο της Κοινότητα Ιουλίδας προκειμένου να 

παρέχει την εισήγησή του εντός προθεσμίας 15 ημερών. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 28/2020 
 

 

Θέμα 12
ο
: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης «Παιδότοπου», στην Εταιρεία «ΚΕΑ 

ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ με το διακριτικό τίτλο KEA EVENΤS, στο Μεσολίβαδο 

Κορησσίας. [Εισηγητής : Δήμαρχος, κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

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

διατάξεις της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’), για την ίδρυση 

και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται, από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 
Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στον οικείο 

δήμο, στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο 



5
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27

η
 Φεβρουαρίου 2020 

38 

 

παιδότοπος, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής 

του θέση. 
Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, 

του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία 

δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των 

ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων 

των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση 

του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου.  
Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από 

την αίτηση του ενδιαφερομένου.Η προηγούμενη χορήγησή της δεν αποτελεί προϋπόθεση 

έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του 

σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, όπου λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που 

αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού 

περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, 

των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις 

εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και 

από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές 

διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.  
Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η υπ’αριθμ. 5765/9-12-2019 αίτηση της εταιρείας  ΚΕΑ 

ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ με το διακριτικό τίτλο KEA EVENΤS με την οποία ζητά 

τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση παιδότοπου στη θέση Μεσολίβαδο Κορησσίας. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι διάγραμμα της 

περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του υπό ίδρυση παιδότοπου. Ο χώρος 

βρίσκεται σε κτίριο ιδιοκτησίας της εταιρείας. 
Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι 

α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του παιδότοπου και  
β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε 

από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές αποφάσεις  
γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του παιδότοπου  ή τη 

συστέγαση του με κατοικίες. 
δ) δεν υπάρχει αντίρρηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την ίδρυση 

παιδότοπου στη θέση αυτή 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’): 

«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, 

και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών 

ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.» 
2. το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) 
3. την αίτηση της εταιρείας  ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ με το διακριτικό 

τίτλο KEA EVENΤS με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση 

παιδότοπου, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  
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4. τον προέλεγχο που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον οποίο πληρούνται οι σχετικές 

προϋποθέσεις για την ίδρυση του παιδότοπου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί στην εταιρεία  ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ με το διακριτικό τίτλο 

KEA EVENΤS προέγκριση ίδρυσης «Παιδότοπου» στη θέση Μεσολίβαδο Κορησσίας 

Κέας. 
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας 

του παιδότοπου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 29/2020 

 

Θέμα 13
ο
: Λύση της σύμβασης με θέμα “Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του έργου βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής  Κορησσίας - Οτζιά 

Ν. Κέας” [Εισήγητης: Αντιδήμαρχος κ.Δημ. Μουζάκης] 

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

εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι, στις 14/07/2009 

υπογράφηκε σύμβαση (ΠΔ 3316/05) με τον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο ποσού 5.000€ 

πλέον Φ.Π.Α., με αντικείμενο την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά 

στην Βελτίωση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Κορησσίας – Οτζιά Ν. Κέας. 
Συγκεκριμένα η μελέτη αφορά στην ΠΠΕ του έργου  βελτίωσης και επέκτασης 

δικτύου ύδρευσης Κορησσίας – Οτζιά (Κορησσία, Μαράδες, Ξύλα, Γιαλισκάρι, 

Βουρκάρι, Οτζιά και Ακρωτήρι) συνολικού μήκους 50km περίπου, την κατασκευή δύο 

νέων δεξαμενών 400κ.μ. και μιας δεξαμενής 600κ.μ. και τη κατασκευή ενός 

αντλιοστασίου. 
Στις 28-1-2010 θεωρήθηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία 

διαβιβάστηκε στην πορεία στις αρμόδιες υπηρεσίες για να γνωμοδοτήσουν για την 

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου. 
Με το υπ' αριθ. 3855/8-4-11 έγγραφο της ΚΑ' ΕΠΚΑ μας διαβιβάστηκε η απόφασή 

της, που αφορά στην μη έγκριση χορήγησης άδειας, θέτωντας νέους όρους και 

περιορισμούς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε νέα τροποποιημένη ΠΠΕ που θα τους 

επανυποβληθεί. 
Στις 26/5/2011 επανυποβλήθηκε η τροποποιημένη (σύμφωνα με το παραπάνω 

έγγραφο της ΚΑ' ΕΠΚΑ) Προμελέτη στο Δήμο, σε δέκα αντίγραφα, με το υπ' αριθ. 

4882/15-07-2011 έγγραφο του Δήμου, στη Διεύθυνση Τέχνικων Έργων Κυκλάδων, με 

την παράκληση μετά την θεώρησή της, να διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για 

γνωμοδότηση. 
Η ΠΠΕ δεν υποβλήθηκε στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και δεν μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με τις 

μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011. Με την Υ.Α. 

1958/2012, το εν λόγω έργο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπάγεται στην 

υποκατηγορία Α2, όπου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4014/2011, για την έγκριση των 
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περιβαλλοντικών όρων υποβάλλεται φάκελος ΜΠΕ στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή 

που είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
Λαμβανομένου υπόψη τα παραπάνω, από όπου προκύπτει ότι ο μελετητής ήταν 

εμπρόθεσμος σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αλλά και το ότι το νέο 

νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου απαιτεί 

μόνο την εκπόνηση της ΜΠΕ, αλλά και το αίτημα του μελετητή για τη διάλυση της 

σύμβασης άνευ οικονομικών αξιώσεων 
Εισηγούμαστε τη διάλυση της από 14/07/2009 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του 

κ. Νικόλαου Παπαδόπουλου, καθώς η συνέχιση της διαδικασίας έγκρισης της ΠΠΕ, θα 

είναι χρονοβόρα (γνωμοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και έλεγχος από 

την αρμόδια υπηρεσία), με επιπλέον οικονομικό κόστος για το Δήμο (30% της κατ' 

αποκοπήν αμοιβής) χωρίς κανένα όφελος ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

έργου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη λύση της σύμβασης με τον Παπαδόπουλο Νικόλαο, με θέμα “Προμελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης 

περιοχής  Κορησσίας - Οτζιά Ν. Κέας”, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική αξίωση 

από το μελετητή. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 30/2020 

 

Θέμα 14
ο
: Ανάκληση άδειας Άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου –Καντίνα στάσιμη για 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (ρυμουλκούμενη καντίνα). [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων/νος 

Δεμένεγας]  
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα ο 

οποίος εισηγούμενος το  14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στα κάτωθι:  

 

Α-Αρχικά, αναφέρεται στο ιστορικό του θέματος. 
Σύμφωνα με τα αρθρ. 75,80, του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», του 

Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), αρθ.22-26, της Υ1γ/ΓΠ/οικ96967 

Υγειονομικής Διάταξης, το αρ. πρ. 10730/130/23-6-2016 έγγραφο του Γραφείου 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου περί 

καταλληλότητας καταστήματος, τις αποφάσεις 123/2015 και 172 /2016 του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κέας, , και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, χορηγήθηκε την Αλίκη 

Τσιροζίδη του Παναγιώτη, η  υπ’αριθ. 551/21/9/2016 άδεια  Άσκησης Υπαίθριου 

Εμπορίου –Καντίνα στάσιμη για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (ρυμουλκούμενη 

καντίνα με αρ.πλαισίου «4441», μάρκας DETTLEFS», στη θέση Μπούρη Κέας, σε 

οριοθετημένο χώρο εκτός Αιγιαλού και Παραλίας. 
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Σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας ,η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα 

πώλησης των ακόλουθων ειδών: καφέ, αναψυκτικά, πάσης φύσεως ροφήματα, 

εμφιαλωμένο νερό, εμφιαλωμένες και εγκυτιωμένες μπύρες, οινοπνευματώδη ποτά, 

γρανίτες, μιλκ σέικ, φρέσκο χυμό φρούτων, φρουτοσαλάτες, τοστ, σάντουιτς, πίττες, χοτ 

ντογκ, κλαμπ σάντουιτς, συσκευασμένα γλυκά, τυποποιημένα παγωτά, τυποποιημένα 

προϊόντα σοκολατοποιίας, καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, συσκευασμένα 

αρτοσκευάσματα (κρουασάν, κουλούρια, φρυγανιές, παξιμάδια κ.τ.ο.), συσκευασμένα 

πατατάκια, γαριδάκια, ποπ κορν κ.τ.ο.. 
Το κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, η παράβαση των 

οποίων συνεπάγεται, εκτός της ποινικής δίωξης και την ανάκληση της παρούσας άδειας. 

1.Θα λειτουργεί στη θέση Μπούρη Κέας, σε ιδιωτικό χώρο, όπως αυτός έχει καθοριστεί 

με την 123/2015 απόφαση του ΔΣ .2.Ο κάτοχος της θα συμμορφώνεται προς τις 

εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές –Δημοτικές –Αγορανομικές –Τουριστικές –

Αστυνομικές και λοιπές σχετικές με την λειτουργία του καταστήματος διατάξεις . 
3.Να τοποθετηθεί σε πλαίσιο και να αναρτηθεί, μαζί με ένα σχεδιάγραμμα του 

καταστήματος σε εμφανές μέρος αυτού .4.Η άδεια είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. 

Η διάρκειά της είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον 

οποίο χορηγήθηκε. 
Σύμφωνα δε με υπεύθυνη δήλωση της κυρίας Τσιροζίδη, η ηλεκτροδότηση θα γίνεται 

μέσω γεννήτριας πετρελαίου , η υδροδότησης μέσω στεγανής δεξαμενής PVC και η 

διάθεσης λυμάτων επίσης μέσω στεγανής δεξαμενής PVC . 
 

Β)-στη συνέχεια, θέτει υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα κάτωθι. 
Με το υπ’αριθμ. 9009/20/399/24-5-2017 έγγραφο του ΑΤ Κέας μας κοινοποιήθηκε 

καταγγελία περί κατασκευής βόθρου και κτίσματος στην εν λόγω θέση. 
Στις 4/7/2017 μας κοινοποιήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ καταγγελία περί παράνομης 

ηλεκτροδότησης επαγγελματικού χώρου στη συγκεκριμένη θέση. 
Με το 1471/7-8-2017 έγγραφό της η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων μας 

γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφερομένης η διάθεση αποβλήτων 

των λυμάτων της καντίνας γίνεται σε στεγανή δεξαμενή PVC και ότι η υπηρεσία θα προβεί 

σε έλεγχο. 
Με το 1020/4700/1-β/9-6-2018 έγγραφο του ΑΤ Κέας μας γνωστοποιείται ότι, σε 

γενόμενο έλεγχο στην επιχείρηση, διαπιστώθηκε η λειτουργία στερεοφωνικού 

συγκροτήματος με ηχεία στον εξωτερικό χώρο. 
Με το 1875/17-8-2018 έγγραφο η Δ/νση Δημόσιας Υγείας μας γνωστοποιεί 

αποτελέσματα υγειονομικού ελέγχου της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, βρέθηκε να 

λειτουργεί εντός ξύλινης κατασκευής μεγάλης έκτασης στην οποία περιλαμβανόταν η καντίνα, 

κατάστημα ΜΠΑΡ, αποθηκευτικός χώρος και δύο αποχωρητήρια με προθάλαμο. Στο γύρω 

χώρο υπήρχαν αναπτυγμένα καθίσματα προς εξυπηρέτηση πελατών. Υπήρχε υπόγειος βόθρος 

με φρεάτιο. Διαπιστώθηκε ύπαρξη ηχείων εξωτερικά της ξυλοκατασκευής. Στο εν λόγω 

έγγραφο γίνεται σαφής σύσταση για απομάκρυνση της ξύλινης επένδυσης από την 

καντίνα, απομάκρυνση των καθισμάτων, νομιμοποίηση των κτισμάτων εφόσον είναι 

εφικτό και γνωστοποίηση λειτουργίας του ΜΠΑΡ αλλιώς παύση της λειτουργίας του. 

Απομάκρυνση των ηχείων. 
Με το 1029/17/11-10-2018 έγγραφο η Δ/νση Πολεοδομίας Σύρου μας κοινοποιεί 

έκθεση αυτοψίας και διακοπής εργασιών που αφορούν σε ξύλινες κατασκευές (επενδύσεις, 
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πέργκολες) και βόθρο, άνευ πολεοδομικών εγκρίσεων, στο όνομα Αλίκη Τσιροζίδη στη 

συγκεκριμένη θέση. 
Στην υπηρεσία μας κατετέθη η υπ’αριθμ. 2449/5-6-2019 επώνυμη καταγγελία σχετικά 

με την όλη δραστηριότητα στην περιοχή Μπούρη, η οποία διαβιβάστηκε αρμοδίως για 

έλεγχο των καταγγελομένων.  
Με το υπ’άριθμ. 103613/1921/18-9-2019 το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ν.Α. μας 

κοινοποιεί την από 8/8/2019 έκθεση αυτοψίας που διενήργησε σε συνέχεια της ανωτέρω 

καταγγελίας. Σύμφωνα με αυτή μεταξύ άλλων και όσον αφορά στην λειτουργία της 

καντίνας, διαπιστώθηκε η επέκτασή της με λειτουργία μπαρ, τραπεζοκαθίσματα, 

ξαπλώστρες και ομπρέλες εν μέρει και εντός ζώνης παραλίας. Η ηλεκτροδότησή της 

γίνεται από παρακείμενη οικία και η ύδρευση από πηγάδι, η διαχείριση των λυμάτων 

πραγματοποιείται από αυθαίρετη και παράνομη κατασκευή βόθρου. 
Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με το υπ’αριθμ. 4632/8-8-2019 έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι, 

μετά από επιτόπια επιθεώρηση σε καντίνα στη θέση Μπούρη, διαπιστώθηκε ότι γίνεται 

παράνομη, αντικανονική και επικίνδυνη ηλεκτροδότηση της καντίνας και εγκαταστάσεων 

στην παρακείμενη παραλία. Δίνεται μάλιστα 10ήμερη προθεσμία για την αποξήλωση της 

παράνομης ηλεκτροδότησης. 
Με το υπ’αριθμ. 2879/21-10-2019 έγγραφό του το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων μας 

κοινοποιεί  Έκθεση Παράβασης, μετά από έλεγχο στην εν λόγω καντίνα, για πώληση 

προϊόντων που δεν είναι γραμμένα στη άδειά του. 
Με το υπ’αριθμ. 1951/10-9-2019 έγγραφο η Δ/νση Δημόσιας Υγείας μας κοινοποιεί 

αποτελέσματα σε εκ νέου έλεγχο στην εν λόγω καντίνα. Σύμφωνα με αυτό και σε συνέχεια 

του υπ’αριθμ. 1875/17-8-2018 διαπιστώνει ότι, όχι μόνο δεν υπήρξε συμμόρφωση, αλλά η 

ιδιοκτήτρια προέβη και σε νέες κατασκευές διαμόρφωσης χώρου προθαλάμου 

αποχωρητηρίων. 
Σε συνέχεια του ανωτέρω1951 εγγράφου, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας με το υπ’αριθμ. 

2856 από 13-1-2020 (το οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας με α.π.546/11-2-2020), μας 

γνωστοποιεί ότι «Σε δύο ελέγχους (έτη 2018 και 2019) διαπιστώθηκε ότι η ιδιοκτήτρια της 

τροχήλατης καντίνας που βρίσκεται στη θέση Μπούρη κα. Τσιροζίδη Αλίκη , έχει προβεί σε 

επέκταση, αλλαγή και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της 

επιχείρησής της, καθώς: 1. Έχει τοποθετήσει καθίσματα στον χώρο που βρίσκεται μπροστά 

από την καντίνα για την εξυπηρέτηση των πελατών της (Η τροχήλατη καντίνα δεν έχει 

δυνατότητας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καθώς πρόκειται για επιχείρηση που εξυπηρετεί 

περαστικούς πελάτες. 2.Έχει προβεί σε κατασκευή αποθήκης και αποχωρητηρίων (με υπόγειο 

αποχετευτικό σύστημα) εντός ξυλοκατασκευής στην οποία έχει ενσωματωθεί και η τροχήλατη 

καντίνα. (Η τροχήλατη καντίνα είναι όχημα το οποίο τοποθετείται προσωρινά σε 

συγκεκριμένο χώρο και δεν διαθέτει σταθερές κατασκευές). 3.Έχει τοποθετήσει ηχεία στον 

εξωτερικό χώρο του καταστήματος για την εκπομπή μουσικής. (Η τροχήλατη καντίνα δεν έχει 

τη δυνατότητα εκπομπής μουσικής καθώς δεν διαθέτει αίθουσα πελατών). 
Με την υπ’αριθ. 584/11-2-2020 ειδοποίησή μας, γνωστοποιείται στην κα. Αλίκη 

Τσιροζίδη ότι τα ανωτέρω επισύρουν την ανάκληση της κατεχόμενης άδειας λειτουργίας 

της καντίνας και προς τούτο καλείται να καταθέσει της απόψεις της  κατ’ εφαρμογή του 

αρθ. 20 παρ2 του Συντάγματος. 
Στις 24/2/2020 περιήλθε έγγραφο στην υπηρεσία με τις απόψεις των Αλίκης Τσιροζίδη 

και Φωτίου Αποστολίδη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο έλαβε αρ.πρωτ. 

805/24-2-2020. Το ίδιο έγγραφο κατέθεσε και αυτοπροσώπως ο κ. Αποστολίδης την 
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25/2/2020. Εδώ σημειώνεται ότι, ο κ. Αποστολίδης που συνυπογράφει τις ανωτέρω 

απόψεις, ενεργεί ως τρίτο πρόσωπο, δεν τυγχάνει δικηγόρος ή πληρεξούσιος της 

ιδιοκτήτριας και επομένως δεν συντρέχει στο πρόσωπό του το άμεσο προσωπικό έννομο 

συμφέρον για την κατάθεση απόψεων. 
 

Γ)-Σύμφωνα με τις κάτωθι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας:  
Η «ΚΑΝΤΙΝΑ» είναι επιχείρηση παρασκευής ή/και προσφοράς τροφίμων και ποτών 

σε κινητούς ή σε προσωρινούς χώρους, επομένως ανήκει στα Καταστήματα Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος  και η λειτουργία της διέπεται κατ’αρχάς από τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις. (Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017) 
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τα οποία έχουν λάβει άδεια ιδρύσεως 

και λειτουργίας, και δεν έχουν μεταβάλει,  μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4442/2016, 

στοιχείο της δραστηριότητάς τους, με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, εξακολουθούν 

να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 80 ΚΔΚ και της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 

Κ.Υ.Α., και, επομένως, οι διατάξεις αυτές διέπουν και την ανάκληση της άδειας 

ιδρύσεως και λειτουργίας τους. (ΓνΝΣΚ 250/2017- έγινε αποδεκτή με το έγγραφο 

ΥΠ.ΕΣ. 3087/07.02.2018) 
Όταν μία ελεγχόμενη επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα 

νομοθεσία, παρά τις έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από 

τους Υγειονομικούς υπαλλήλους, η επιχείρηση παύει τη λειτουργία της με σφράγιση από 

τα αρμόδια όργανα του Δήμου και με τη συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών όπου 

απαιτείται. (Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013) (Υπ. Υγείας 

Γ1β/Γ.Π/43458/22.08.2016) 
Σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεως υγειονομικών όρων λειτουργίας, η 

ανάκληση της άδειας γίνεται πάντοτε μετά από γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας η 

οποία είναι δεσμευτική για το δήμο. Σε κάθε περίπτωση, στο θέμα της ουσιώδους 

τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας, έχει θεμελιώδη σημασία η 

γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, η 

Δημοτική Αρχή αποφασίζει κατά δέσμια αρμοδιότητα, αφού είναι υποχρεωμένη να 

ακολουθήσει την εν λόγω γνωμοδότηση και δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια. 
Αντίθετα, όταν οι όροι βάσει των οποίων γίνεται η ανάκληση  δεν είναι 

υγειονομικοί, τότε δεν απαιτείται γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας. Επομένως, 

εφόσον παραβιάστηκε όρος μη υγειονομικός λ.χ. πολεοδομικός ή αγορανομικός ή άλλος 

όρος ή προϋπόθεση, οι άδειες αυτές ανακαλούνται νόμιμα και αιτιολογημένα, χωρίς να 

έχει προηγηθεί η γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας (ΣτΕ 2922/1985, 2671/1990, 

214/84 Γν. ΝΣΚ). 
Σύμφωνα δε και με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι 

της χώρας, όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά 

κανόνα, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣτΕ 1429/1993, 1443/1996) και δεν καταλείπεται σ' 

αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της διοικητικής κύρωσης. Οι 

δήμοι της χώρας δεν έχουν πρωτογενή κανονιστική αρμοδιότητα. 
Η σχετική απόφαση για την ανάκληση της άδειας λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

(άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010). Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αρμόδια, για ii) την 

ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 

καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
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αρμοδιότητας του δήμου. Σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους 

οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις 

αρμοδιότητές της ασκεί το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το 

όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 

59/74896/30.12.2010). Παράβαση της ανωτέρω διάταξης αποτελεί πειθαρχικό 

αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 

233 και 234 του Ν.3852/10 και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. (παρ.6 

άρθρο 80 Ν.3463/06) 
 

Δ)-Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, το ιστορικό, την ισχύουσα 

νομοθεσία, και  
επειδή, για την καντίνα της κας Αλίκης Τσιροζίδη, υπάρχει γνώμη της υγειονομικής 

υπηρεσίας περί τροποποίησης υγειονομικών όρων λειτουργίας της, υπάρχουν λοιπές 

παραβάσεις, όπως πολεοδομικές για αυθαίρετες κατασκευές, υπάρχει παράβαση των 

όρων της άδειας ως προς τα πωλούμενα προϊόντα, υπάρχει παράβαση των όρων-

προϋποθέσεων για τη ρευματοδότηση, υδροδότηση και διάθεση λυμάτων, 
επειδή, η κα Τσιροζίδη σε επανειλημμένους ελέγχους δε συμμορφώθηκε με τις έγγραφες 

συστάσεις των ελεγκτικών αρχών, 
επειδή, η δημοτική αρχή οφείλει να ενεργήσει κατά δέσμια αρμοδιότητα και να 

ανακαλέσει οριστικά την χορηγηθείσα άδεια, 
επειδή, οι απόψεις που κατέθεσε στην υπηρεσία μας η κα Τσιροζίδη, με α.π. 805/24-2-

2020, θεωρούνται αβάσιμες και οι ισχυρισμοί κρίνονται ανεπαρκείς για να ανατρέψουν 

τα δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των ελέγχων και των βεβαιωμένων 

παραβάσεων, 
 

εισηγούμαστε την οριστική ανάκληση, της υπ’αριθ. 551/21/9/2016 άδειας  Άσκησης 

Υπαίθριου Εμπορίου –Καντίνα στάσιμη για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (ρυμουλκούμενη 

καντίνα με αρ.πλαισίου «4441», μάρκας DETTLEFS», στη θέση Μπούρη Κέας, 
 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας προτείνει την προσωρινή ανάκληση της 

άδειας μέχρι τον μήνα Μάιο ώστε να συμμορφωθεί και να επανελεγχθεί η επιχείρηση. 
Οι κ.κ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης και Κορασίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ της 

οριστικής ανάκλησης. 
 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη το ιστορικό του θέματος, και την ισχύουσα νομοθεσία 

(τις διατάξεις αρθ.80Ν.3463/2006, και του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν.4497/17, 

της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 και τη σχετική ως άνω αναφερόμενη 

νομολογία) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(με  9 ψήφους ΥΠΕΡ και 4 ψήφους ΚΑΤΑ) 
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Την οριστική ανάκληση της υπ’αριθ. 551/21/9/2016 άδειας  Άσκησης Υπαίθριου 

Εμπορίου –Καντίνα στάσιμη για «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (ρυμουλκούμενη 

καντίνα με αρ.πλαισίου «4441», μάρκας DETTLEFS», στη θέση Μπούρη Κέας, 

επειδή η ιδιοκτήτριά της κα. Αλίκη Τσιροζίδη έχει προβεί σε ουσιώδη τροποποίηση των 

υγειονομικών όρων αλλά και παράβαση λοιπών όρων χορήγησης της άδειας, οι οποίοι 

επιφέρουν υποχρεωτικά την ανάκλησή της. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 31/2020 
 

Θέμα 15
ο
: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο έργο Βελτίωσης της 

Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

ELENA.[Εισήγητης: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 15
o
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με το υπ΄αριθ. Πρωτ. 

906/22-01-2020 έγγραφο από το Γραφείο Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, προσκαλούμαστε 

να συμμετάσχουμε στο έργο Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Ν. 

Αιγαίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA . 
Συγκεκριμένα η ΠΝΑ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού Προγράμματος με τίτλο 

“Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου”, στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού ELENA. 
Ο Μηχανισμός αυτός αποτελεί εργαλείο παροχής τεχνικής βοήθειας που προωθείται 

από την ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην 

κινητοποίηση πόρων για επενδύσεις αειφόρου ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και 

στην υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση και εν 

γένει επιτάχυνση των Επενδυτικών Προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή. 
Το συγκεκριμένο επενδυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει για τους Δήμους μεταξύ 

άλλων : 
-Την αναβάθμιση του δημοτικού και περιφερειακού δικτύου οδοφωτισμού με 

σύγχρονα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες LED, στοχεύοντας τόσο στην 

επίτευξη σημαντικής σημαντικής ενεργειακής εξοικονόμισης, αλλά και στην 

αυξημένη ασφάλεια πολιτών και οχημάτων, καθώς και στην αναβάθμιση της 

αισθητικής χώρων του αστικού τοπίου. Στόχος είναι να επιτευχθεί ετήσια μείωσης 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 20 GWh, που μεταφράζεται κατ’ 

ελάχιστον σε 3.500.000 ευρώ ετησίως. 
-Στη σύσταση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και άλλων τοπικών φορέων, με σκοπό την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων, Πηγών Ενέργειας, τόσο για την 

κάλυψη ιδίων αναγκών, άρα ακόμα μεγαλύτερης εξοικονόμησης, όσο και για την 

παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας προς ευάλωτα νοικοκυριά και καταναλωτές 

των νησιών του Ν. Αιγαίου. 
Το έργο  αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά κεφάλαια περίπου 40 εκατ. Ευρώ 

προερχόμενα κυρίως από την ιδιωτική αγορά, ενώ η εξασφάλιση χρηματοδότησης των 

έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους είναι 
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καταρχήν εξασφαλισμένη, λόγω της ήδη υπάρχουσας συμμετοχής της Τράπεζας στην 

παρούσα πρωτοβουλία.  
Σε συνέχεια της ένταξής μας στο Πρόγραμμα ELENA αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες όπως, η εκπόνηση της μελέτης αποτύπωσης 

και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς και 

των προτεινόμενων παρεμβάσεων αναβάθμισης, η ανάπτυξη σχετικού 

χρηματοοικονομικού μοντέλου, ο καθορισμός των βασικών συστατικών του έργου, 

υπηρεσίες σύνταξης τευχών διακήρυξης και συμβασιοποίησης του έργου από την 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή το έργο αποτελεί πρωτοβουλία μείζονος 

σημασίας τόσο για εμάς όσο και για το σύνολο της Περιφέρειας, καλούμαστε να 

συμμετάσχουμε στο Πρόγραμμα ELENA ως απόλυτα επωφελούμενοι. 
Εισηγούμαστε τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο έργο Βελτίωσης της Ενεργειακής 

Απόδοσης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA και την 

εξουσιοδότηση της Δημάρχου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

της Δημάρχου 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο έργο Βελτίωσης της Ενεργειακής 

Απόδοσης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA και 

εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 32/2020 
 

Θέμα 16
ο
: Έγκριση 1

ης
 Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Κέας. 

[Εισήγητης: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

οποία εισηγούμενη το 16
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό 

πρόγραμμα του έτους 2020 που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 

232/2019 απόφασή μας, είναι δε απαραίτητο να αναμορφωθεί εκ νέου προκειμένου να 

εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέα δαπάνη, λόγω   
Α) Έκτακτης ανάγκης εκπόνησης γεωτεχνικής μελέτης για την απομάκρυνση 

επικίνδυνης βραχομάζας στο πρανές ανάντι του Δημαρχείου.   
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του τεχνικού προγράμματος, 

προκειμένου να ενταχθεί η γεωτεχνική μελέτη. 
 

Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:  
1. Δημιουργία ΚΑ 30.7413.0031, «Γεωτεχνική μελέτη για την απομάκρυνση 

βραχομάζας πρανούς Δημαρχείου» ποσό 5.000,00 € (ΣΑΤΑ 2020) 
2. Μείωση ΚΑ 30.7324.0001, «Κατασκευή πεζοδρομίων» ποσό 5.000,00€ (ΣΑΤΑ 

2020). 
 

Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

αποφασή του με αριθμ. 232/2019 καθώς και την εισήγηση της Δημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 1
η
 αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Κέας 

ως αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 33/2020 

 
 

Θέμα 17
ο
: Έγκριση 1

ης
 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Κέας. 

[Εισήγητης:Δήμαρχος κα.Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

οποία εισηγούμενη το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του 

έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2020 

απόφαση, πρέπει να αναμορφωθεί άμεσα, επειδή, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να 

απομακρυνθεί επικίνδυνη βραχομάζα όγκου 20m3, που έχει αποκολληθεί εντελώς από το 

πρανές άνωθεν της εκκλησίας Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας και του νεοκλασικού 

Δημαρχείου Κέας.  
Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αρχή 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, υπάρχει πολύ αυξημένη επικινδυνότητα του 

χώρου κυρίως λόγω της μεγάλης ασταθούς μάζας που έχει αποκολληθεί και βρίσκεται σε 

κατάσταση οριακής ισορροπίας. Η κατάπτωση της εν λόγω μάζας είναι πιθανό να συμβεί 

οποιαδήποτε στιγμή. Η εξέλιξη αυτή εμπεριέχει άμεσο κίνδυνο ατυχήματος για άτομα 

που πιθανά θα βρίσκονται στο γύρω χώρο.  
Δεδομένου ότι η εξεταζόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

επισκεψιμότητα, λόγω της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, που αποτελεί νεότερο 

αρχαιολογικό μνημείο, αλλά και της  λειτουργίας τόσο του Δημαρχείου όσο και της 

παράπλευρης παιδικής χαράς, θα πρέπει να ληφθούν μόνιμα μέτρα προστασίας. Η 

πρόταση και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας, θα καθοριστεί μετά από 

γεωτεχνική μελέτη του πρανούς στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

άμεσα η ασφαλής κατάρριψη και απομάκρυνση της αποκολλημένης βραχομάζας, με 

δεδομένο ότι δεν υπάρχει πρόσβαση μηχανικών μέσων στη θέση αυτή. 
Σύμφωνα και με την 33/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΕΣΩΕΔ-ΨΘΗ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 
 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκρι

μένος Π/Υ 
Αναμόρ

φωση 
Τελική 

Διαμόρφωση 

30.7324.0001 Κατασκευή πεζοδρομίων 30.000,00 - 5.000,00 25.000,00 
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30.7413.0031 

Γεωτεχνική μελέτη για την 
απομάκρυνση 

βραχομάζας πρανούς 
Δημαρχείου 

0,00 5.000,00 5.000,00 

  30.000,00 0,00 30.000,00 

  
Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου 
 

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. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
5.Την εισήγηση της Δημάρχου και την υπ’αριθμ 33/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΕΣΩΕΔ-ΨΘΗ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 1
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2020 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 34/2020 
 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27

η
 Φεβρουαρίου 2020 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                      

 

 


