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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 3
η
 Απριλίου 2020 

 

Σήμερα, 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρακευή και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε δια 

περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 8
η
 τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από την 1359 /30-3-2020 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). 

Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 17 μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 16 μέλη.  

 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                            ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                   

2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              1.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 

3.Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

4.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                         

5.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                    

6.Αντώνιος Ν.Λουρής     (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

7.Ιωάννης Θ. Ζιώγας                      

8.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

9.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα      

10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

13.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       

14.Στυλιανός Γ. Γκρέκας   

15.Μουζάκη Αντ. Σώζα 

16.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   

        

 

Στη συνεδρίαση δηλώνει συμμετοχή η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

Στη συνεδρίαση δήλωση συμμετοχή και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. 

Γεώργιος Δεμένεγας. 

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του 

συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη. 
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Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

8
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3/4/2020 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1359 /30-3-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση της 3

ης 
 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

Θέμα 2
ο
: Απόφαση περί ίδρυσης Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον Δήμο Κέας. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 
Θέμα 3

ο
: Απόφαση περί συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Agenda 2030 – 

Συνδιαμορφώνω το μέλλον μου. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4
ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Μουζάκης] 

 

Θέμα 5
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2020 . [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Δεμένεγας] 

 

 

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. 
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Πριν την έναρξη λήψης απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η 

Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 

διαχείριση του θέματος σχετικά με την άφιξη των ΠΕΠ στην Κέα., με το κάτωθι 

Δελτίο Τύπου  

«……. Ενημέρωση Δημάρχου για τη διαχείριση της άφιξης Π.Ε.Π.  

στην Κέα 

Όπως γνωρίζετε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου προσάραξε στην εξωτερική πλευρά 

του λιμενοβραχίονα του ακυβέρνητου Δ/Ξ με φερόμενη ονομασία «DORDUNCU» 

σημαίας Τουρκίας, μεταφέροντας 193 παρατύπως εισερχομένων προσώπων (Π.Ε.Π.) 

στην Κέα, τα οποία φυλάσσονται από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας - η οποία 

φέρει και την πλήρη ευθύνη- και του Λιμενικού Σώματος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, 

που δεν ενδείκνυται για αυτή τη χρήση. Είναι, όμως, ο μοναδικός χώρος που μπορούν να 

φυλαχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.  

 

Την ίδια ημέρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε και ομόφωνα εξέδωσε ψήφισμα για 

την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών από το νησί μας, τονίζοντας 

την αδυναμία φύλαξής τους στην Κέα.  

 

Από την πρώτη στιγμή και χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμη διασύνδεση της δημοτικής 

Αρχής και ανθρώπων που έσπευσαν να βοηθήσουν προσπαθήσαμε να κοινοποιήσουμε το 

γεγονός και το πρόβλημα που δημιούργησε και να αποσπάσουμε επίσημη απάντηση για 

τη διαχείρισή του.  

 

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, απομακρύνθηκαν από 

την Κέα, 8 Π.Ε.Π. για τα οποία είχε εκδοθεί 30ήμερη εντολή ανάκλησης κράτησης.  

 

Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει επίσημη απάντηση για την οριστική απομάκρυνση των 

υπολοίπων, παρόλη την αλληλογραφία και την τηλεφωνική επικοινωνία με τα αρμόδια 

Υπουργεία.  

 

Σε ό, τι αφορά στο ναυάγιο, από την πρώτη στιγμή, και παρά τις αντίξοες καιρικές 

συνθήκες, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα πέριξ του πλοίου και -σε χρόνο ρεκόρ- 

πραγματοποιήθηκε αντιρρύπανση της θαλάσσιας περιοχής και απορρύπανση του Δ/Ξ με 

τη συνεργασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΔΛΤΣ). 

 

Αναφορικά με την ανέλκυση του ναυαγίου, το  ΔΛΤΣ δηλώνει με έγγραφά του 

αναρμόδιο. Η αντίδρασή μας υπήρξε άμεση και μετά από ενημέρωση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων απέστειλε σήμερα 

έγγραφο, στο οποίο ενημερώνει ότι η ευθύνη ανέλκυσης του πλοίου είναι ευθύνη του 

ΔΛΤΣ. 

 

Κατόπιν αυτών, συνεχίζουμε κάνοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την όσο το 

δυνατόν συντομότερη ανέλκυση του ναυαγίου και την απομάκρυνση των Π.Ε.Π. από την 

Κέα.» 
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Έπειτα από την ανωτέρω ενημέρωση, τίθενται προ ψήφιση τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση της 3

ης 
 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Κέας.  

 

Αναβάλλεται 

 

Θέμα 2
ο
: Απόφαση περί ίδρυσης Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον Δήμο Κέας.  

 

Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

το θέμα περί ίδρυσης Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο Δήμο Κέας ως κάτωθι: 

«Πάγια ανάγκη του νησιού και των συμπολιτών μας είναι η δημιουργία παιδικού 

σταθμού, δομή η οποία εκλείπει παντελώς από το νησί.  

Για το λόγο αυτό, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας, 

εργαστήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Με δική μας παραίνεση ο Υπουργός Εργασίας, 

κ. Βρούτσης, εξέδωσε τον Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α’/03.02.2020), ο οποίος στο άρθρο 

23 τροποποιεί προηγούμενη διάταξη δίνοντας τη δυνατότητα σε Δήμους ή νομικά 

πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές, υποδομές για τη λειτουργία τέτοιων δομών 

προσχολικής φροντίδας, μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για 

την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής 

φροντίδας. Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα χρηματοδότησης μέχρι τις 31.12.2020 εφόσον επιδείξουν ότι διαθέτουν ήδη 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε ήδη στην αναζήτηση 

του χώρου αυτού. 

Ανταποκρινόμενοι, λοιπόν, σε αυτή την ανάγκη εισηγούμαστε τη δημιουργία 

δημοτικού παιδικού σταθμού, προκειμένου για την αγωγή, τη διαπαιδαγώγηση και την 

ασφαλή διαμονή παιδιών ηλικίας  2,5 ετών και έως την ηλικία εγγραφής τους στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Στόχος μας είναι μέσω της εν λόγω δομής: 

 Να παρέχουμε προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον 

σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 

 Να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά 

και κοινωνικά. 

 Να βοηθήσουμε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από 

το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

 Να παρέχουμε ημερήσια φροντίδα στα παιδιά που θα φιλοξενούνται, τηρώντας 

τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

 Να διευκολύνουμε τους εργαζόμενους γονείς και τους άνεργους γονείς. 

 Να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής 

και ψυχολογίας, προσφέροντας τους πληροφόρηση και καθοδήγηση. 

Σημειώνεται ότι σήμερα στην Κέα ζουν περισσότερα από 50 παιδιά προσχολικής 

ηλικίας 2,5 έως 4 ετών.» 
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Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω 

εισήγηση της Δημάρχου για ίδρυση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κέας, κατά τα 

πρότυπα των κείμενων διατάξεων.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει και αποδέχεται την ίδρυση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κέα κατά τα 

πρότυπα των κείμενων διατάξεων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 45/2020 

 
Θέμα 3

ο
: Απόφαση περί συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Agenda 2030 – 

Συνδιαμορφώνω το μέλλον μου.  
 

Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Agenda 2030 – Συνδιαμορφώνω το μέλλον 

μου ως κάτωθι: 
«Ο Δήμος Κέας έγινε αποδέκτης πρότασης να αποτελέσει έναν από τους δύο 

πιλοτικούς Δήμους, που θα πρωτοστατήσουν στο Πρόγραμμα «Agenda 2030: 
Συνδιαμορφώνω το μέλλον μου».   

Η Agenda 2030, την οποία  συνυπέγραψαν 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ το 2015, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθορίζει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και 
αντίστοιχες πολιτικές  που θα πρέπει να προωθήσουν οι χώρες  με σκοπό την υλοποίησή 
τους μέχρι το 2030. 

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος «Αgenda 2030: Συνδιαμορφώνω το 
μέλλον μου» είναι να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων στο σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση βιώσιμων τοπικών αναπτυξιακών δράσεων σε συνεργασία με φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων. 
Συγκεκριμένα, 20 νέοι ηλικίας 18- 34 ετών από την Κέα θα συμμετέχουν σε δράσεις 
προώθησης της Agenda 2030 και ιδιαίτερα του Στόχου 12 για «Υπεύθυνη Κατανάλωση 
και Παραγωγή», ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους συμπολίτες τους, 
αναζητώντας και προτείνοντας σχετικές πρωτοβουλίες και έργα σε τοπικούς φορείς και 
επιχειρήσεις, και σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την επικοινωνιακή στρατηγική αυτών 
των δράσεων. 

Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες 4 
κύριες δράσεις: 

1. Δημιουργία ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας (πανελλαδική πρόσβαση) 
2. Οργάνωση διαδραστικών workshops (πιλοτικοί Δήμοι) 
3. Οnline εκπαίδευση με χρήση εκπαιδευτικού υλικού (πανελλαδική πρόσβαση) 
4. Οργάνωση τελικής εκδήλωσης/Διαγωνισμού (συμμετέχοντες από τους πιλοτικούς 

Δήμους, καλεσμένοι από όλη τη χώρα) 
Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στην ανοικτή εκδήλωση με 

προσκεκλημένους, την ΚΕΔΕ, εκπροσώπους τμημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
μεγάλων εταιρειών και οργανώσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται σε σχετικά 
ζητήματα.  

Έπειτα από την παρουσίαση, η κριτική επιτροπή και το κοινό  θα ψηφίσουν για  την 
ανάδειξη των 3 νικητών.  
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Οι τελικοί τρεις νικητές προκύπτουν κατά 40% από τα αποτελέσματα της online 
ψηφοφορίας μέσω της πλατφόρμας, κατά 40% από τις ψήφους του κοινού της 
εκδήλωσης και κατά 20% από τις επιλογές της κριτικής επιτροπής. 

Το βραβείο για την πρώτη ομάδα είναι 500 ευρώ και συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
mentoring από την Match2Invest για 2 μήνες, για την δεύτερη νικήτρια ομάδα έπαθλο 
300 ευρώ για δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση/προώθηση του έργου τους, ενώ για την 
τρίτη νικήτρια ομάδα γεύμα με την παρουσία των μεντόρων και της κριτικής επιτροπής 
στο εστιατόριο Nice and Easy ως πρότυπο εταιρείας που ενσωματώνει τις αρχές της 
Agenda 2030. 

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της συμμετοχής μας στο εν 
λόγω πρόγραμμα.» 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει και αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «Agenda 

2030: Συνδιαμορφώνω το μέλλον μου». 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 46/2020 
 

 

Θέμα 4
ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ.  

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Μουζάκης, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού ως εξής: 

«Υπάρχει η ανάγκη για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο της ΔΕΗ, 

κατόπιν των κάτωθι αιτημάτων: 

1.Το υπ’ αρ. 4696/11-10-2019 αίτημα της «Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 

Κέας η Πρόοδος 1945», με το οποίο ζητείται η επιτοίχια εγκατάσταση φωτισμού, από 

την νέα υπό ανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα στο Βουρκάρι, έως το πρώτο κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙΝΥΛΙΟ). 

2. Το υπ’αριθμ. 5571/29-11-2019 αίτημα του Μανωλέμη Ελευθερίου, για 

τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος πλησίον της οικίας του στη θέση «Λιπαρό» 

3. Το υπ’αριθμ. 1408 από 18/3/2020 αίτημα του Δημητρίου Σοφιανίδη, για 

οδοφωτισμό της διασταύρωσης Ιουλίδας-Ποισσών-Κάτω Μεριάς. 

4. Το υπ’αριθμ. 1409 από 26-3-2020 αίτημα του Telha Telis για τοποθέτηση 

φωτιστικών στο δρόμο από Ελληνικά προς Αγ. Παντελεήμονα, πλησίον 2 οικιών του. 

5. Το υπ’αριθμ. 1410 από 27-3-2020 αίτημα του Προέδρου Κοινότητας Ιουλίδας για 

τοποθέτηση ενός φωτιστικού έξω από το κτίριο του Μουσείου στην Ιουλίδα. 

 

Εισηγούμαστε αντίστοιχα προς τα αιτήματα: 

1. Θετικά για τον φωτισμό στη θέση Βουρκάρι, από την νέα υπό ανέγερση 

ξενοδοχειακή μονάδα στο Βουρκάρι, έως το πρώτο κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΒΙΝΥΛΙΟ), αφού διενεργηθεί σχετική μελέτη έργου από τη ΔΕΗ, μας 

γνωστοποιηθεί το κόστος και εν συνεχεία εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 
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2. Θετικά για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος πλησίον της οικίας του 

Μανωλέμη Ελευθερίου, στη θέση «Λιπαρό, μετά την έγκριση από την Ο.Ε. του 

κόστους για την εγκατάσταση νέας παροχής. 

3. Θετικά για τον οδοφωτισμό της περιοχής στη διασταύρωση Ιουλίδας-Ποισσών-Κατώ 

Μεριάς, αφού διενεργηθεί σχετική μελέτη έργου από τη ΔΕΗ, μας γνωστοποιηθεί το 

κόστος και εν συνεχεία εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

4. Θετικά για την τοποθέτηση 2 φωτιστικών σωμάτων στον δρόμο από Ελληνικά προς 

Αγ. Παντελεήμονα, πλησίον 2 οικιών του αιτούντος. 

5. Θετικά για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος έξω από το κτίριο του 

Μουσείου στην Ιουλίδα. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

την αίτηση και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη 

ΔΕΗ  και αποφασίζει : 

 

1. Θετικά για τον φωτισμό στη θέση Βουρκάρι, από την νέα υπό ανέγερση 

ξενοδοχειακή μονάδα στο Βουρκάρι, έως το πρώτο κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΒΙΝΥΛΙΟ), αφού διενεργηθεί σχετική μελέτη έργου από τη ΔΕΗ, μας 

γνωστοποιηθεί το κόστος και εν συνεχεία εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

2. Θετικά για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος πλησίον της οικίας του 

Μανωλέμη Ελευθερίου, στη θέση «Λιπαρό, μετά την έγκριση από την Ο.Ε. του 

κόστους για την εγκατάσταση νέας παροχής. 

3. Θετικά για τον οδοφωτισμό της περιοχής στη διασταύρωση Ιουλίδας-Ποισσών-Κατώ 

Μεριάς, αφού διενεργηθεί σχετική μελέτη έργου από τη ΔΕΗ, μας γνωστοποιηθεί το 

κόστος και εν συνεχεία εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

4. Θετικά για την τοποθέτηση 2 φωτιστικών σωμάτων στον δρόμο από Ελληνικά προς 

Αγ. Παντελεήμονα, πλησίον 2 οικιών του αιτούντος. 

5. Θετικά για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος έξω από το κτίριο του 

Μουσείου στην Ιουλίδα. 

 

Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο για την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τη ΔΕΗ.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 47/2020 

 

Θέμα 5
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2020 .  

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

την χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2020 ως εξής: 
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«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. «ACTION PLCM ΕΠΕ» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-

ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Βαρκάκια Κούνδουρου Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 2581/17-5-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 887/28-2-2020) 

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 1455/22-3-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1065/10-3-2020) 

 

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. 

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

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2020 στα καταστήματα  

1. «ACTION PLCM ΕΠΕ» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-

ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Βαρκάκια Κούνδουρου Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 2581/17-5-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 887/28-2-2020) 

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 1455/22-3-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1065/10-3-2020) 

 

Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 48/2020 
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον 

Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή 

διάδοσης του Κορονοϊού, οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες. 

 

 

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                      

 

 


