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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 11 Αυγούστου 2020 

 

Σήμερα, 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο στην 18η τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, στη αίθουσα του 

Ιστορικού Δημαρχείου στη Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 3783/6-8-2020 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 10μέλη.  

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ    
 1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
 2.Μουζάκη Αντ. Σώζα 
1.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
2.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   4.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  
3.Αντώνιος Ν.Λουρής   5.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              
4.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        6.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
5.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 7.Ιωάννης Θ.Ζιώγας 
6.Δημήτριος Ν. Μουζάκης (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
7.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

8.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

9.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

10.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

        

  

  

 

 

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 
18

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/08/2020 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3783/06-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1
ο
:  Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Μεταφορά και 

επεξεργασία ΖΥΠ του Δημοτικού σφαγείου Κέας” (ανάδοχος εταιρία Fargeco Hellas). 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]  
 

Θέμα 2
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 για 

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή). [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 3
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

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

Θέμα 4
ο
: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. 

Δεμένεγας] 
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Θέμα 1
ο
:  Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Μεταφορά και 

επεξεργασία ΖΥΠ του Δημοτικού σφαγείου Κέας” (ανάδοχος εταιρία Fargeco Hellas). 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]  
 

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

εισηγείται το 1
ο
 θέμα περί έγκρισης παράτασης χρόνου υλοποίησης της παροχής 

υπηρεσίας “Μεταφορά και επεξεργασία ΖΥΠ του Δημοτικού σφαγείου Κέας”, 

αναδόχου εταιρίας Fargeco Hellas, λέγοντας τα εξής:  
«Με την υπ’αρίθμ. 532/2019 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΡΦ1ΩΕΔ-ΔΒΘ) ανατέθηκε 

στην εταιρία FARGECO HELLAS – Συλλογή - Επεξεργασία απορριμμάτων Ε.Π.Ε. η 

παροχή της υπηρεσίας “Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ. των σφαγείων Δήμου Κέας 

για τα έτη 2019-2020”, διάρκειας έως τις 04/08/2020. 
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη παράτασης της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί 

το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας  «Μεταφορά και επεξεργασία ΖΥΠ του 

Δημοτικού σφαγείου Κέας», όπως προβλεπόταν στην προαναφερθείσα απόφαση, η 

ανάδοχος εταιρεία  FARGECO HELLAS – Συλλογή - Επεξεργασία απορριμάτων 

Ε.Π.Ε. υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 03/08/2020 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών, 

με αρίθμ.πρωτ. 3681. 
 Στο αίτημά της η ανάδοχος εταιρεία  FARGECO HELLAS – Συλλογή - 

Επεξεργασία απορριμμάτων Ε.Π.Ε. αναφέρει ότι δεν παρέστη ανάγκη να εκτελεστούν 

όλα τα προβλεπόμενα δρομολόγια της με αριθμ. ΑΔΑΜ 19SYMV005424605 σύμβασης 

και αιτείται την παράταση της υπηρεσίας και την περαίωσης αυτής έως 30 Νοεμβρίου 

2020 χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της σύμβασης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης, 

έως 30 Νοεμβρίου 2020 χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της σύμβασης 

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

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας και 

την εισήγηση της Δημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας “ Μεταφορά και 

επεξεργασία ΖΥΠ του Δημοτικού σφαγείου Κέας”, έως 30 Νοεμβρίου 2020 χωρίς 

αλλαγή των οικονομικών όρων της σύμβασης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 94/2020 
 

 

Θέμα 2
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 

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

[Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγείται το θέμα «Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
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2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή)» ως 

εξής: 

«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. 62015/03.08.2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 48599/30.07.2020 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 604Ρ46ΜΤΛ6-ΔΑΓ), 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. 18./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 

(Γ΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
 

2.588,61€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.354,44€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της 

Δημάρχου 
 

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: 

      Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
 

7.765,83€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
 

2.588,61€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.354,44€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

 

3. τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών του Δήμου 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2020 
 

 

Θέμα 3
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

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

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Δήμαρχο  η οποία εισηγούμενη το 3
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 
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παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2020 στα καταστήματα υγειονομικού  

ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους: 
1. Παούρης Ιωάννης του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στη θέση Πιάτσα Ιουλίδας Κέας, με αρ.άδειας μουσικής 5339-

12/9/2014 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3722/5-8-2020) 
 

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 το ανωτέρω κατάστημα δεν έχει βεβαιωθεί παράβαση που να σχετίζεται 

με διατάραξη κοινής ησυχίας για το προηγούμενο έτος, 
  Το ότι ο ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερος 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 της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2020 στο κατάστημα  

 Παούρης Ιωάννης του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 
ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στη θέση Πιάτσα Ιουλίδας Κέας, με αρ.άδειας μουσικής 5339-

12/9/2014 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3722/5-8-2020) 
 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 96/2020 
 

Θέμα 4
ο
: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Κων. Δεμένεγας] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δήμαρχο η οποία εισηγούμενη το 4
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης,  αναφέρει ότι: «Οι κάτωθι πολίτες ζητούν με αίτησή τους τη μίσθωση 

κοινόχρηστων χώρων:  
 

1.  Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της “LEON IKE”  για την 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  
Ο κ. Λαγκώνης Δημήτριος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ετ. LEON IKE, ιδιοκτήτης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ ΛΕΩΝ) στην Ιουλίδα Κέας, έχει 

καταθέσει την υπ’ αριθμ. 3732/5-8-2020 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου 
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χώρου συνολικής επιφάνειας 70 τμ. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  
 

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  
 

 

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στους κάτωθι πολίτες, μόνο εφόσον 

είναι ταμειακά  ενήμεροι. 
 

1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου  χώρου συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ στην ετ. LEON IKE 

ιδιοκτήτη καφέ μπαρ “ΛΕΩΝ”) στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 97/2020 
 

 

Λύεται η συνεδρίαση 
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Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    

 
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      

 

 


