16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 17η Ιουλίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 17 Ιουλίου 2020
Σήμερα, 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο στην 16η τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, στη αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την
3292/13-7-2020 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 14 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
5.Αντώνιος Ν.Λουρής
6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
7.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
8.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
9.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
10.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
12.Μουζάκη Αντ. Σώζα
13.Στυλιανός Γ. Γκρέκας
14.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Θ.Ζιώγας
2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
3.Βασίλειος Στ. Βαλεράς

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα
Βώσικα ούτε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας.
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
16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17/7/2020
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3292/13-7-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για τα δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων από Π.Ν.Α. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 2ο: Αποδοχή επιχορήγησης για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χάλαρα
Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την
ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 4ο: Αποδοχή επιχορήγησης για μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου
Κέας-Σωρός-Σπαθί. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της
απασχόλησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 6ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
Κων. Δεμένεγας]
Θέμα 7ο: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Μουζάκης]
Θέμα 8ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2020. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Δεμένεγας]
Θέμα 9ο: Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θέμα 10ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θέμα 11ο: Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών
ακινήτων. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
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Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για τα δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων από Π.Ν.Α. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την απόφαση
260_2016 του ΔΣ, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του
3852_2010, με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υλοποίηση του έργου που αφορά
τα δίκτυα αποχέτευσης του Δήμου Κέας. Στην προγραμματική σύμβαση ορίζεται ως
κύριος του έργου ο Δήμος Κέας, ως φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και
ως υπόλογος διαχειριστής με την διαδικασία της άμεσης πληρωμής το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Ν. Αιγαίου.
Το έργο έχει ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 267/1 με ενάριθμο 2017ΕΠ26710002 και συνολική
πίστωση ποσού 6.393.347,03(ΑΔΑ: 6ΗΧΑ465ΧΙ8-3ΧΗ).
Σύμφωνα με την ΥΑ 23979/ΔΕ264/13 «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων
των συλλογικών αποφάσεων του Π.Δ.Ε. και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού
Π.Δ.Ε.» (άρθρο 7 παρ. 2), για τις δαπάνες που πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης, διενεργούνται από τον κύριο του έργου συμψηφιστικές εγγραφές, με
βάση τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από το Περιφερειακό Ταμείο.
Λαμβάνοντας υπόψη την διάταξη αυτή, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποδεχθεί την ανωτέρω συνολική χρηματοδότηση του έργου από το ΠΔΕ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
ανωτέρω ΥΑ και την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 6.393.347,03€ σε κατανομή που θα
προκύπτει από το ετήσιο ΠΔΕ, ως χρηματοδότηση για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (Περιφ.Ν. Αιγαίου)».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 81/2020
Θέμα 2ο: Αποδοχή επιχορήγησης για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χάλαρα
Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Αποσύρεται
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την
ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η
οποία εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 1505/6 Μαΐου 2020 (ΑΔΑ: ΨΛΥΓ7ΛΞ-ΨΕΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου
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Αιγαίου, εγκρίθηκε η ένταξη της ανωτέρω πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5010896 στον άξονα
προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Νότιο
Αιγαίο» του ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης είναι 50.000,00€.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω
χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας», ποσού 50.000,00€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
απόφαση του Περιφερειάρχη και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό χρηματοδότησης 50.000,00€ που αφορά στην πράξη
«Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Κέας».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 82/2020
Θέμα 4ο: Αποδοχή επιχορήγησης για μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου
Κέας-Σωρός-Σπαθί. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Αποσύρεται
Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της
απασχόλησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ.
Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) δημόσια
πρόσκληση του ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του συνόλου
των ασφαλιστικών εισφορών και την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ
3013/Β/25.07.2018), καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί επιχορήγηση
συνολικού ύψους 21.737,68 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των
απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω του Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς''.
Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον ΚΑ 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2020 με το ποσό των 21.737,68 €.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση
της Δημάρχου και έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2ΝΛ4) πρόσκληση του ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του
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συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ
3013/Β/25.07.2018),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ μηνών Απριλίου-Δεκεμβρίου 2019 συνολικού
ποσού 21.737,68 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των υπαλλήλων
μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' και τις κατανέμει στον KA 10.6054 ''Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 83/2020
Θέμα 6ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
Κων. Δεμένεγας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, ο
οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
«Οι κάτωθι πολίτες ζητούν με αίτησή τους τη μίσθωση κοινόχρηστων χώρων:
1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Σπυρίδων Κονιδάρη για την
τοποθέτηση stand και πάγκου.
O κ. Σπυρίδων Κονιδάρης ιδιοκτήτης εμπορικού καταστήματος στην Κορησσία Κέας, έχει
καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2709/17-6-2020 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου
χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής του με την επωνυμία “ΚΟΥΖΙΝΑ”, συνολικής
επιφάνειας 4,55 τ.μ για την τοποθέτηση stand και πάγκου για την προβολή των
εμπορευμάτων του.
2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Δημητρίου Πολίτη για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .
Ο κ. Δημητρίος Πολίτης, ιδιοκτήτης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
(ταβέρνα, “Το στέκι του Στρογγύλη”) στην Κορησσία Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ.
2250/26-5-2020 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής
επιφάνειας 25 τ.μ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
3. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της “KEA BREEZE IKE” για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Ο κ. Κοσμάς Πολίτης, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ
“ΒRΕΕΖΕ”) στο Βουρκάρι Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2197/22-5-2020 αίτηση
στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 87 τμ. για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
4. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του κ. Ιωάννη Μυκονιάτη για την
τοποθέτηση stand και πάγκου.
O κ. Ιωάννης Μυκονιάτης ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
(γαλακτοπωλείο) στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 3376/16-7-2020
αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής του με
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την επωνυμία “ΤΥΡΑΚΕΙΟΝ”, συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ για την τοποθέτηση σετ
τραπεζοκαθίσματος και stand.
5. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της κ. Στυλιανής Παπανικολάου για
την τοποθέτηση stand και πάγκου.
Η κ. Στυλιανή Παπανικολάου ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος (είδη ένδυσης) στην
Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 3381/16-7-2020 αίτηση στον Δήμο για
μίσθωση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής της με την επωνυμία “PALM
and WHITE”, συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ για την τοποθέτηση stand και πάγκου για την
προβολή των εμπορευμάτων της.
Οι αιτούμενοι χώροι θα μαρκαριστούν διακριτικά από την αρμόδια υπηρεσία. Η
άδεια στους αιτούντες θα χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι.
Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει αν θα μισθώσει τους προαναφερθέντες αιτούμενους
κοινόχρηστους χώρους στους ανωτέρω πολίτες και με ποιους όρους, λαμβάνοντας υπόψη
την κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αριθμ. 209/2019 απόφασή του περί τελών μίσθωσης
κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το Ν.
3463/2006, άρθρο 37, το Β.Δ από 24-9/20 – 10 -58 άρθρο 13, το Ν. 1080/1980, άρθρο 3,
το Ν. 1043/1980, το Ν. 1577/1985, την αρ. 19 - Απόφαση 52716/01 του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και 48, το Ν. 1828/89, το Ν.
1900/90, το Ν. 1337/83 άρθρο 17, παρ. 4, το Π.Δ 6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α- Ν.1337/1983
άρθρο 6, το Ποιν. Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 και το Ν. 3254/04, την υπ'αριθμ. 209/2019
απόφαση του Δ.Σ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία του πλαισίου της εφαρμογής των
μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στους κάτωθι πολίτες, μόνο εφόσον
είναι ταμειακά ενήμεροι.
1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 4,55 τ.μ στον κ. Σπυρίδων
Κονιδάρη ιδιοκτήτη εμπορικού καταστήματος στην Κορησσία με την επωνυμία
“ΚΟΥΖΙΝΑ” για την τοποθέτηση stand και πάγκου για την προβολή των εμπορευμάτων
του.
2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ στον κ. Δημήτριο
Πολίτη, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα, “Το στέκι του
Στρογγύλη”) στην Κορησσία Κέας, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
3. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 87 τ.μ στον κ. Κοσμά Πολίτη,
ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, “ΒRΕΕΖΕ”) στο Βουρκάρι
Κέας, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
4. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ στον κ. Ιωάννη
Μυκονιάτη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (γαλακτοπωλείο) στην
Ιουλίδα με την επωνυμία “ΤΥΡΑΚΕΙΟΝ” για την τοποθέτηση σετ τραπεζοκαθίσματος και
stand.
5. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ στην κ. Στυλιανή
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Παπανικολάου ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος (είδη ένδυσης) στην Ιουλίδα με την
επωνυμία “PALM and WHITE” για την τοποθέτηση stand και πάγκου για την προβολή
των εμπορευμάτων της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 84/2020
Θέμα 7ο: Εξέταση επί ενστάσεων πολιτών για οφειλές ύδρευσης. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Δημ. Μουζάκης]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μουζάκη, ο
οποίος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Επιτροπή
ενστάσεων για θέματα ύδρευσης με την υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφασή της εξέτασε αιτήσεις
ενστάσεων οφειλετών, μετά από σχετικό έλεγχο που διενήργησαν επ’ αυτών οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου.
Συγκεκριμένα, διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτωθι αιτήσεις:
1) Αλεξανιάν Νικόλαος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 11608, κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6ος 2019/11ος 2019, το υδρόμετρο ακινήτου
στην περιοχή Κορησσία Κέας με αριθμό 123314 κατέγραψε 239 κυβικά που αντιστοιχούν
σε 599,56€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ' αριθμ.
1454/6-4-2020 αίτησή του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της
οφειλής του διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα,
δεν υπήρξε διαρροή της εγκατάστασής του και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη
κατανάλωση ενώ υποστηρίζει ότι λόγω της παλαιότητας του δικτύου και της θέσης του
ακινήτου (ψηλά στον οικισμό), παρουσιάζονται αυξομειώσεις στη πίεση και καταγραφή
παραπάνω κυβικών. Η τεχνική υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι το ακίνητο του κ. Αλεξανιάν
βρίσκεται ψηλά στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και ότι μετά από διακοπές νερού στο
δίκτυο είναι δυνατόν σε απομακρυσμένες παροχές να προκληθεί καταγραφή παραπάνω
κυβικών.
2) Κολοβού Μαρία τ Κων., κωδικός οφειλέτη 9586, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 12ος 2018/5ος 2019, το υδρόμετρο ακινήτου στην
περιοχή Κορησσίας Κέας με αριθμό 54236 κατέγραψε 168 κυβικά που αντιστοιχούν σε
289,06€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 3846/19-08-2019
αίτησή της ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής της με μια
νέα ευνοϊκή τιμολόγηση ή τη υπαγωγή της οφειλής σε καθεστώς δόσεων, διότι η
καταγραφή των παραπάνω κυβικών προκλήθηκε από βλάβη στην εγκατάσταση της οικίας
της μετά τον μετρητή και σε αφανής διαρροή.
3) Κυβερνήτης Γεώργιος, κωδικός οφειλέτη 12216 και Κυβερνήτης Χρήστος, κωδικός
οφειλέτη 12215, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης για το χρονικό διάστημα
6ος 2016/11ος 2016 τα υδρόμετρα ακινήτων στην περιοχή Οτζιά Κέας με αριθμό 010959
και 010960 κατέγραψαν 402 κυβικά και 387 κυβικά που αντιστοιχούν σε 1935,22€ και
1799,62€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Οι οφειλέτες με την υπ’ αριθμ.
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1468/27-4-2017 αίτησή τους ζήτησαν τον έλεγχο του υδρομετρητών και την ευνοϊκή
εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής τους, διότι πρόκειται για θερινές κατοικίες
και θεωρούν ότι η κατανάλωση είναι υπερβολική για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία οι μετρητές είναι καινούργιοι, τοποθετήθηκαν στις
21/10/2015 μετά την ΑΔΣ 148/2015 και παρακολουθήθηκαν για την ακρίβεια των
ενδείξεων για τις επόμενες περιόδους (2017-2018-2019) με φωτογραφίες του τεχνικού και
των οφειλετών και δεν διαπιστώθηκε απόκλιση ή βλάβη αυτών. Το δίκτυο ύδρευσης στην
περιοχή τροφοδοτείται από πιεστική αντλία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο που δεν
δικαιολογεί την ύπαρξη αέρα στο δίκτυο. Επίσης όλοι οι επόμενοι λογ/μοί των ετών
αυτών είχαν ανάλογες καταναλώσεις και έχουν εξοφληθεί. Στη συνέχεια η οικονομική
υπηρεσία προέβη στις 21/10/2019 στην επαναβεβαίωση των παραπάνω χρεώσεων που
είχαν διαγραφεί με την ένσταση για την περίοδο 6ος 2016/11ος 2016 και οι οφειλέτες με
την υπ’ αριθμ. 1784/29-4-2020 νέα αίτησή τους ζητούν την επανεξέταση των χρεώσεων
αυτών.
4) Μήτσου Μαρία του Αργυρίου, κωδικός οφειλέτη 11511, κατά την σύνταξη
καταλόγων τελών ύδρευσης, για τις περιόδους 6ος 2016/11ος 2016, 6ος 2017/11ος 2017 και
6ος 2019/11ος 2019 τα υδρόμετρα ακινήτου στην περιοχή Βουρκάρι Κέας με αριθμό 10158
και 931282 κατέγραψαν 627, 320, 611, 320, 974 και 263 κυβικά που αντιστοιχούν σε
3969,22€, 1193,94€, 3824,58€, 1193,94€, 7106,10€, και 762,28€ αντίστοιχα
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 1288/12-4-2017, 1199/164-2018 και 1706/27-4-2020 αιτήσεις της ζήτησε τον έλεγχο των υδρομετρητών και την
ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής της, διότι πρόκειται για θερινή
κατοικία που την χειμερινή περίοδο ήταν κλειστή και θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι
υπερβολική για τα εν λόγω χρονικά διαστήματα ενώ δεν υπήρξε διαρροή στην
εγκατάσταση της οικίας της. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης
πραγματοποίησαν παράλληλη μέτρηση με πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου
υδρομετρητών στο υδρόμετρο 10158 στις 2/6/2020, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην
καταγραφή των κυβικών +3,58% και στο υδρόμετρο 931282 στις 5/6/2020 όπου
διαπιστώθηκε απόκλιση στην καταγραφή των κυβικών +2,38% (αποδεκτά πλαίσια του
κανονισμού ύδρευσης ΑΔΣ 221/2015: +/-3%). Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο
υδρόμετρο (10158), η υπηρεσία θα προβεί στην αντικατάσταση του υδρομετρητή, και θα
γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης για αυτό υδρόμετρο, υπολογίζοντας την τεκμαρτή
κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος
υπολογίζεται στα 328 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 1266,26€ (Προηγούμενες
ενδείξεις: 12/2015-5/2016: 260κυβ. -- 12/2016-5/2017: 270κυβ. -- 12/2017-5/2018:
240κυβ. – 6/2018-11/2018: 540 κυβ.).
5) Μαρίπα Μαίρη τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 11630, κατά την σύνταξη καταλόγων
τελών ύδρευσης, για τις περιόδους 6ος 2018/11ος 2018 και 6ος 2019/11ος 2019, το
υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Μαράδες Κορησσία Κέας με αριθμό 13136 κατέγραψε
328 και 272 κυβικά που αντιστοιχούν σε 1266,26€ και 823,30€ αντίστοιχα
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με τις υπ' αριθμ. 2372/3-6-2019 και 1493/84-2020 αιτήσεις της, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της οφειλής
της, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και ούτε
είχε υπάρξει διαρροή στην εγκατάσταση της οικίας της, ενώ υποστηρίζει ότι λόγω της
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θέσης του ακινήτου (τελευταίο στο δίκτυο), παρουσιάζονται αυξομειώσεις στη πίεση και
καταγραφή παραπάνω κυβικών και το ίδιο φαινόμενο είχε παρουσιαστεί και το 2012. Η
τεχνική υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι το ακίνητο της κ. Μαρίπα είναι προτελευταίο στο
δίκτυο ύδρευσης της περιοχής και ότι μετά από διακοπές νερού στο δίκτυο είναι δυνατόν
σε απομακρυσμένες παροχές να προκληθεί καταγραφή παραπάνω κυβικών.
6) Μαυρομμάτης Χαράλαμπος ως κληρονόμος Μαυρομμάτη Αυγουστή, κωδικός
οφειλέτη 10395, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα
6ος 2018/11ος 2018, το υδρόμετρο ακινήτου στην περιοχή Ιουλίδα Κέας με αριθμό
16333906, κατέγραψε 63 κυβικά που αντιστοιχούν σε 86,30€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 1860/6-5-2019 αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του
υδρομετρητή, διότι το εν λόγω χρονικό διάστημα το ακίνητο ήταν κλειστό όπως και τα
προηγούμενα έτη, δεν είχε κατανάλωση αλλά ούτε και υπήρξε διαρροή στην εγκατάστασή
του. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν έλεγχο του
υδρομέτρου στις 8/10/2019, σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο ήταν
χαλασμένο (με κλειστή την παροχή γύριζε ο υδρομετρητής) και η υπηρεσία προέβη στην
αντικατάσταση του υδρομετρητή.
7) Μπάμπη Σωτήριο τ Αντ., κωδικός οφειλέτη 12218 κατά την σύνταξη καταλόγου
τελών ύδρευσης για το χρονικό διάστημα 12ος 2017/5ος 2018 το υδρόμετρο ακινήτου στην
περιοχή Κορησσία Κέας με αριθμό 69200 κατέγραψε 278 κυβικά που αντιστοιχούν σε
863,98€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ’ αριθμ. 3770/17-10-2018
αίτησή του, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι
υψηλή για το εν λόγω χρονικό διάστημα και ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχη
κατανάλωση. Κατόπιν αυτού η αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης προέβη στον έλεγχο του
υδρομετρητή με την διαδικασία της παράλληλης μέτρησης στις 7/8/2019 με
πιστοποιημένο μηχάνημα ελέγχου υδρομετρητών, όπου διαπιστώθηκε απόκλιση στην
καταγραφή των κυβικών: +3,5% (αποδεκτά πλαίσια του κανονισμού ύδρευσης ΑΔΣ
221/2015: +/-3%). Εφόσον διαπιστώθηκε χαλασμένο υδρόμετρο, η υπηρεσία θα προβεί
στην αντικατάσταση του υδρομετρητή, και θα γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης
υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων
τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 74 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν
σε 60,32€. (Προηγούμενες ενδείξεις με κατανάλωση: 6/2016-11/2016: 85κυβ.-- 12/20155/2016: 55κυβ.-- 6/2015-11/2015: 16κυβ.--12/2014-5/2015: 140κυβ).
8) Σέρβος Κων/νος τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 11539, κατά την σύνταξη καταλόγου τελών
ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6ος 2019/11ος 2019, το υδρόμετρο ακινήτου στην
περιοχή Κορησσία Κέας με αριθμό 932406 κατέγραψε 261 κυβικά που αντιστοιχούν σε
838,79€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ο οφειλέτης με την υπ' αριθμ.
1619/21-4-2020 αίτησή του, ζήτησε την ευνοϊκή εξέταση της υπερβολικής χρέωσης της
οφειλής του, διότι κατά την παραπάνω περίοδο και εξαιτίας του έργου της αποχέτευσης
που εκτελείται στον οικισμό της Κορησσίας, προκλήθηκε ζημιά στην παροχή της
κατοικίας του, η οποία δεν εντοπίστηκε έγκαιρα, διότι το νερό χανόταν στο έδαφος, με
αποτέλεσμα την καταγραφή των παραπάνω κυβικών νερού. Η αρμόδια υπηρεσία
ύδρευσής αποκατέστησε τη ζημιά και άλλαξε το υδρόμετρο.

9

16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 17η Ιουλίου 2020
9) Σχολική Επιτροπή Α΄ βάθμιας Εκπ/σης, κωδικός οφειλέτη 14045, κατά την σύνταξη
καταλόγου τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 12ος 2018/5ος 2019, το υδρόμετρο
του Δημοτικού Σχολείου στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό 123303 κατέγραψε 239 κυβικά που
αντιστοιχούν σε 673,01€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η αντιπρόεδρος της Σχολικής
Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 713/18-2-2020 αίτησή της, ζήτησε τον έλεγχο του
υδρομετρητή, διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι υψηλή για το εν λόγω χρονικό
διάστημα και δεν δικαιολογείται από τη χρήση του κτιρίου. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της
υπηρεσίας ύδρευσης πραγματοποίησαν έλεγχο του υδρομέτρου στις 25/02/2020, σύμφωνα
με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο ήταν χαλασμένο (με κλειστή την παροχή
γύριζε ο υδρομετρητής) και η υπηρεσία προέβη στην αντικατάστασή του.
10) Μαρτίνου Μαρίνα- Ματθίλδη, κωδικός οφειλέτη 13818, κατά την σύνταξη
καταλόγου τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα 6ος 2019/11ος 2019, το υδρόμετρο
ακινήτου στην περιοχή Βουρκάρι Κέας με αριθμό 932369 κατέγραψε 360 κυβικά που
αντιστοιχούν σε 1761,63€ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η οφειλέτης με την
υπ' αριθμ. 1529/9-4-2020 αίτησή της, ζήτησε τον έλεγχο του υδρομετρητή, διότι το εν
λόγω χρονικό διάστημα το ακίνητο ήταν κλειστό, δεν είχε κατανάλωση αλλά ούτε και
υπήρξε διαρροή στην εγκατάστασή του. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας ύδρευσης
πραγματοποίησαν έλεγχο του υδρομέτρου στις 10/4/2020, σύμφωνα με τον οποίο
διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο ήταν χαλασμένο (με κλειστή την παροχή γύριζε ο
υδρομετρητής) και η υπηρεσία προέβη στην αντικατάσταση του υδρομετρητή.
Αντιστοίχως, η Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφασή της γνωμοδοτεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση τα κάτωθι:
1) Αλεξανιάν Νικόλαος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 11608. Προτείνεται να γίνει
επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου
όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 121 κυβικά τα
οποία αντιστοιχούν σε 116,49€ για την περίοδο 6ος 2019/11ος 2019 και παραπέμπει την
ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
2) Κολοβού Μαρία τ Κων., κωδικός οφειλέτη 9586. Προτείνεται να χρεωθεί όπως είχε
αρχικώς βεβαιωθεί για την περίοδο 12ος 2018/5ος 2019, και εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί η
οφειλή στην ισχύουσα ρύθμιση τμηματικής καταβολής και παραπέμπει την ένσταση στο
Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
3) Κυβερνήτης Γεώργιος, κωδικός οφειλέτη 12216 και Κυβερνήτης Χρήστος, κωδικός
οφειλέτη 12215. Προτείνεται να υπαχθούν οι οφειλές στην ισχύουσα ρύθμιση τμηματικής
καταβολής και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
4) Μήτσου Μαρία του Αργυρίου, κωδικός οφειλέτη 11511. Προτείνεται:
Α) για το υδρόμετρο 10518 να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την
τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο
μέσος όρος υπολογίζεται στα 328 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 1266,26€ για την κάθε
περίοδο 6ος 2016/11ος 2016, 6ος 2017/11ος 2017 και 6ος 2019/11ος 2019 και
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Β) για το υδρόμετρο 931282 να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί για τις περιόδους
6ος 2016/11ος 2016, 6ος 2017/11ος 2017 και 6ος 2019/11ος 2019 και παραπέμπει την
ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
5) Μαρίπα Μαίρη τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 11630. Προτείνεται να γίνει διαγραφή της
χρέωσης 1266,26€ για την περίοδο 6ος 2018/11ος 2018 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης
χρημ. Καταλόγου 14/25-4-2019) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας
την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο
μέσος όρος υπολογίζεται στα 174 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 247,00€ για την κάθε
μία περίοδο 6ος 2018/11ος 2018 και 6ος 2019/11ος 2019 και παραπέμπει την ένσταση στο
Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
6) Μαυρομμάτης Χαράλαμπος ως κληρονόμος Μαυρομμάτη Αυγουστή, κωδικός
οφειλέτη 10395. Προτείνεται να γίνει διαγραφή της χρέωσης 86,30€ για την περίοδο 6ος
2018/11ος 2018 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 14/25-4-2019) και
να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας μόνο την πάγια χρέωση για την
περίοδο 6ος 2018/11ος 2018 και παραπέμπει την ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει
σχετικά.
7) Μπάμπη Σωτήριο τ Αντ., κωδικός οφειλέτη 12218. Προτείνεται να γίνει
επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου
όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 74 κυβικά τα
οποία αντιστοιχούν σε 60,32€ για την περίοδο 12ος 2017/5ος 2018 και παραπέμπει την
ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
8) Σέρβος Κων/νος τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 11539. Προτείνεται να γίνει επαναβεβαίωση
της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των
τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 52 κυβικά τα οποία
αντιστοιχούν σε 70,80€ για την περίοδο 6ος 2019/11ος 2019 και παραπέμπει την ένσταση
στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
9) Σχολική Επιτροπή Α΄ βάθμιας Εκπ/σης, κωδικός οφειλέτη 14045. Προτείνεται να
γίνει διαγραφή της χρέωσης 673,01€ για την περίοδο 12ος 2018/5ος 2019 που είχε
βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 53/30-10-2019) και να γίνει επαναβεβαίωση
της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των
τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 70 κυβικά τα οποία
αντιστοιχούν σε 88,80€ για την περίοδο 12ος 2018/5ος 2019 και παραπέμπει την ένσταση
στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
10) Μαρτίνου Μαρίνα- Ματθίλδη, κωδικός οφειλέτη 13818. Προτείνεται να γίνει
επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου
όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 74 κυβικά τα
οποία αντιστοιχούν σε 117,46€ για την περίοδο 6ος 2019/11ος 2019 και παραπέμπει την
ένσταση στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ενστάσεις των οφειλετών, τον έλεγχο της υπηρεσίας του Δήμου, τον Κανονισμό Ύδρευσης
ΑΔΣ 221/18-12-2015 (παρ. 3.4 και 3.5), τις διατάξεις του άρθ. 174 του Ν. 3463/06 (περί
διαγραφών), την απόφαση 1/2020 της Επιτροπής ενστάσεων Ύδρευσης και την εισήγηση
του εντεταλμένου συμβούλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα κάτωθι αναφορικά με τις ενστάσεις ύδρευσης οφειλετών:
1) Αλεξανιάν Νικόλαος τ Ιωαν., κωδικός οφειλέτη 11608. Να γίνει επαναβεβαίωση της
χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων
τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 121 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν
σε 116,49€ για την περίοδο 6ος 2019/11ος 2019.
2) Κολοβού Μαρία τ Κων., κωδικός οφειλέτη 9586. Να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς
βεβαιωθεί για την περίοδο 12ος 2018/5ος 2019, και εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί η οφειλή
στην ισχύουσα ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
3) Κυβερνήτης Γεώργιος, κωδικός οφειλέτη 12216 και Κυβερνήτης Χρήστος, κωδικός
οφειλέτη 12215. Να υπαχθούν οι οφειλές στην ισχύουσα ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
4) Μήτσου Μαρία του Αργυρίου, κωδικός οφειλέτη 11511.:
Α) για το υδρόμετρο 10518 να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την
τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο
μέσος όρος υπολογίζεται στα 328 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 1266,26€ για την κάθε
περίοδο 6ος 2016/11ος 2016, 6ος 2017/11ος 2017 και 6ος 2019/11ος 2019 και
Β) για το υδρόμετρο 931282 να χρεωθεί όπως είχε αρχικώς βεβαιωθεί για τις περιόδους
6ος 2016/11ος 2016, 6ος 2017/11ος 2017 και 6ος 2019/11ος 2019.
5) Μαρίπα Μαίρη τ Γεωρ., κωδικός οφειλέτη 11630. Να γίνει διαγραφή της χρέωσης
1266,26€ για την περίοδο 6ος 2018/11ος 2018 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ.
Καταλόγου 14/25-4-2019) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας την
τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο
μέσος όρος υπολογίζεται στα 174 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν σε 247,00€ για την κάθε
μία περίοδο 6ος 2018/11ος 2018 και 6ος 2019/11ος 2019.
6) Μαυρομμάτης Χαράλαμπος ως κληρονόμος Μαυρομμάτη Αυγουστή, κωδικός
οφειλέτη 10395. Να γίνει διαγραφή της χρέωσης 86,30€ για την περίοδο 6ος 2018/11ος
2018 που είχε βεβαιωθεί (αρ. Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 14/25-4-2019) και να γίνει
επαναβεβαίωση της χρέωσης υπολογίζοντας μόνο την πάγια χρέωση για την περίοδο 6ος
2018/11ος 2018.
7) Μπάμπη Σωτήριο τ Αντ., κωδικός οφειλέτη 12218. Να γίνει επαναβεβαίωση της
χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων
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τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 74 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν
σε 60,32€ για την περίοδο 12ος 2017/5ος 2018.
8) Σέρβος Κων/νος τ Νικ., κωδικός οφειλέτη 11539. Να γίνει επαναβεβαίωση της
χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων
τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 52 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν
σε 70,80€ για την περίοδο 6ος 2019/11ος 2019.
9) Σχολική Επιτροπή Α΄ βάθμιας Εκπ/σης, κωδικός οφειλέτη 14045. Να γίνει διαγραφή
της χρέωσης 673,01€ για την περίοδο 12ος 2018/5ος 2019 που είχε βεβαιωθεί (αρ.
Βεβαίωσης χρημ. Καταλόγου 53/30-10-2019) και να γίνει επαναβεβαίωση της χρέωσης
υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των τεσσάρων
τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 70 κυβικά τα οποία αντιστοιχούν
σε 88,80€ για την περίοδο 12ος 2018/5ος 2019.
10) Μαρτίνου Μαρίνα- Ματθίλδη, κωδικός οφειλέτη 13818. Να γίνει επαναβεβαίωση
της χρέωσης υπολογίζοντας την τεκμαρτή κατανάλωση βάσει του μέσου όρου των
τεσσάρων τελευταίων ενδείξεων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται στα 74 κυβικά τα οποία
αντιστοιχούν σε 117,46€ για την περίοδο 6ος 2019/11ος 2019 και παραπέμπει την ένσταση
στο Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:

85/2020

Θέμα 8ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2020. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Δεμένεγας]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα. ο
οποίος εισηγούμενος το 8ο 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. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Φωτημάρι Κέας με αρ. άδειας
μουσικής: 2383/17-5-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2722/17-6-2020)
2. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναργύρου, κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Κάτω Μεριά
Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1005955.2 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3168/8-7-2020)
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3. «ΠΑΤΗΤΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ,
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, στη θέση Βουρκάρι Κέας, με με αρ.
γνωστοποίησης 1123026 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3199/9-7-2020)
4. «CRISCO PC IKE”, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ –ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, στη θέση Βουρκάρι Κέας, με αρ.γνωστοποίησης
1057786.1 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3214/10-7-2020)
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.
Για το θέμα δεν ψηφίζει ο κ. Πατηνιώτης και αποχωρεί από την αίθουσα, λόγω του ότι έχει
ίδιο έννομα συμφέρον.
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. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Φωτημάρι Κέας με αρ. άδειας
μουσικής: 2383/17-5-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2722/17-6-2020)
2. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναργύρου, κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Κάτω Μεριά
Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1005955.2 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3168/8-7-2020)
3. «ΠΑΤΗΤΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ,
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, στη θέση Βουρκάρι Κέας, με με αρ.
γνωστοποίησης 1123026 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3199/9-7-2020)
4. «CRISCO PC IKE”, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ –ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, στη θέση Βουρκάρι Κέας, με αρ.γνωστοποίησης
1057786.1 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3214/10-7-2020)
Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 86/2020
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Θέμα 9ο: Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγείται το 9ο θέμα για τη μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ
Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ λέγοντας ότι:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας, με την Αποφ. 19/2019 (ΑΔΑ:6Ψ3ΨΩΕΔ-ΕΟΑ)
και την τροποποίηση αυτής, 57/2019 (ΑΔΑ:Ω268ΩΕΔ-Ι71), ενέκρινε την υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και
προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας» στο πλαίσιο Προγράμματος
“Φιλόδημος Ι” του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων
ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και
ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών
και συγκεκριμένα το Τμήμα Αναπτυξιακών προγ/των & διαχείρισης Π.Δ.Ε. με το υπ’αρίθ.
Πρωτ. 29821/17.04.2019 έγγραφό του (ΑΔΑ: ΨΡΧΒ465ΧΘ7-ΙΙ6) μας γνωστοποίησε την
ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια
συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας» στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”.
Με τις αποφάσεις 126/2019 (ΑΔΑ: Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ) & 180/2019 (ΑΔΑ: 68ΔΥΩΕΔ0Ι3) του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας έγινε αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού
τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο
εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”.
Με την υπ’αρίθμ. πρωτ. 829/18.06.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι” στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών 459 έργων, εκ των
οποίων και το έργο του Δήμου Κέας με τίτλο πράξης «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης
Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας».
Εισηγούμαστε:
i) την παροχή συναίνεσης για την μεταφορά του έργου με τίτλο πράξης «Κατασκευή
νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης
Κέας» από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
ii) τον ορισμό και την εξουσιοδότηση της κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου ως νόμιμης
εκπρόσωπου του Δήμου Κέας για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ’αρίθμ.
πρωτ.
829/18.06.2020
απόφαση
του
Υπουργού
Εσωτερικών
(ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) και την εισήγηση της Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
i)

Συναινεί για την μεταφορά του έργου με τίτλο πράξης «Κατασκευή νέου δικτύου
ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας» από
το Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
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ii) Ορίζει και εξουσιοδοτεί την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας, ως νόμιμη
εκπρόσωπο του Δήμου Κέας για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 87/2020
Θέμα 10ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγείται το 10ο θέμα περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2020
Δήμου Κέας ως εξής:
«Το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με
την υπ' αριθμ 232/2019 απόφασή μας και αναμορφώθηκε με τις υπ’ αριθ. 33/2020,
38/2020 και 62/2020 αποφάσεις μας. Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί, εκ νέου
προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητη η 4η αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που
προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:

1. Μείωση ΚΑ 25.7312.0027, «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» από ποσό
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

30.000,00€, σε ποσό 1.000,00€ (Ίδιοι πόροι), δηλ. μείωση κατά 29.000,00€ (Ίδιοι
πόροι)
Μείωση ΚΑ 25.7412.0009, «Μελέτη ύδρευσης ν. Κέας» από ποσό 11.973,00€, σε
ποσό 1.973,00€ (Ίδιοι πόροι), δηλ. μείωση κατά 10.000,00€ (Ίδιοι πόροι)
Μείωση ΚΑ 25.7412.0010, «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Ν. Κέας» από ποσό
20.000,00€, σε ποσό 1.000,00€ (Ίδιοι πόροι), δηλ. μείωση κατά 19.000,00€ (Ίδιοι
πόροι)
Μείωση ΚΑ 25.7312.0025, «Διάνοιξη γεωτρήσεων» από ποσό 20.000,00€, σε
ποσό 15.000,00€ (Ίδιοι πόροι), δηλ. μείωση κατά 5.000,00€ (Ίδιοι πόροι)
Μείωση ΚΑ 25.7412.0008, «Μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας
αφαλάτωσης» από ποσό 10.000,00€, σε ποσό 4.926,93€ (Ίδιοι πόροι), δηλ. μείωση
κατά 5.073,07€ (Ίδιοι πόροι)
Δημιουργία ΚΑ 25.7413.0018 «Τοπογραφική υψομετρική αποτύπωση για τη
δημιουργία του αναγκαίου υποβάθρου εκπόνησης υδραυλικών μελετών» με ποσό
9.008,13 € (Ίδιοι πόροι)
Δημιουργία ΚΑ 25.7412.0011 «Υδραυλική μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου
και βελτίωση συστήματος υδροδότησης οικισμών Κορησσίας και Οτζιά Κέας» με
ποσό 24.795,52 € (Ίδιοι πόροι)
Δημιουργία ΚΑ 25.7412.0012 «Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων για τα έργα
εξωτερικού υδραγωγείου και τη βελτίωση του συστήματος υδροδότησης των
οικισμών Κορησσία και Οτζιά Κέας» με ποσό 12.284,00 € (Ίδιοι πόροι)
Δημιουργία ΚΑ 25.7412.0013 «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης αγωγών από
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αμίαντο και αναβάθμιση των δικτυών των οικισμών Κορησσία, Γιαλισκάρι και
Βουρκάρι Κέας» με ποσό 16.840,96 € (Ίδιοι πόροι)
10.Δημιουργία ΚΑ 25.7412.0014 «Μελέτες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων
εξωτερικού υδραγωγείου και βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης της
ευρύτερης περιοχής Κορησσίας και Οτζιά Κέας» με ποσό 5.144,46€ (Ίδιοι πόροι)
Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται
στην παρούσα.
Οι.κ.κ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Μουζάκη,Γκρέκας, και Κορασίδη
δηλώνουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(8 ΥΠΕΡ και 6 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την 4η 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: 88/2020

Θέμα 11ο: Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών
ακινήτων. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Αναβάλλεται

Λύεται η συνεδρίαση
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Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Ιωάννης Θ. Ζιώγας
Αντώνιος Ν.Λουρής
Μαρία Μ. Πατηνιώτη
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
Νικόλαος Β. Δεμένεγας
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
Στυλιανός Γ. Γκρέκας
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
Βασίλειος Στ. Βαλεράς
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