
27ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Οκτωβρίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/14.10.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 14  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 4943/09-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                     ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Πατηνιώτης Αντώνιος (Αναπληρωματικό μέλος)

  

   

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4943/09-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

 ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο :
“Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας”.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου
αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση έκτακτης επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 150-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΞ4ΩΕΔ-Ξ1Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου
του Δήμου κ.Μαριάννας Μωραΐτη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του
Δήμου στη μηχανή προπληρωμής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 1.007/05.10.2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 5 Οκτωβρίου 2020.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 €.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή της υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 150-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΞ4ΩΕΔ-Ξ1Ε) απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους  2.000,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ. Μαριάννας Μωραΐτη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  1.007/05.10.2020 χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους  2.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  κ.Μαριάννας
Μωραΐτη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 156/2020
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης και τευχών με τίτλο: “Εγκατάσταση επεξεργασίας
και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή    “  Ασκεί καθήκοντα ανα  -  
θέτουσας αρχής για τις  συμβάσεις έργου,  μελετών,  υπηρεσιών και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση  ”.  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το αριθμ. πρωτ. 115598/3160 από 05/10/2020 έγ-
γραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η θεωρημένη συμπληρωματική μελέτη σε συνέχεια του
σχετικού με αριθμ.πρωτ. 47242/1451/13-5-2020 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Μ.Δ. και τα θεωρημένα τεύχη
δημοπράτησης της Ε.Ε.Λ. Δήμου Κέας του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυ-
μάτων Δήμου Κέας” προς έγκρισή τους.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει  την συμπληρωματική
μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

• τις ανωτέρω διατάξεις
• την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συμπληρωματική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Εγκα-
τάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 157/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύ-
ου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

 Mε αίτησή της προς την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 1η/09/2020, η ανάδοχος εταιρεία “ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, ζήτησε την γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών
του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”
κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 07/12/2020, επικαλούμενη ότι οι εργασίες βρίσκονται σε καθε-
στώς μερικής αναμονής κατασκευής αφού πρώτα έπρεπε να ολοκληρώνονται οι εργασίες άλλης
εργολαβίας. Επίσης, υπήρξε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου λόγω της θερινής τουριστικής
κίνησης στο νησί.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το αριθμ. πρωτ. 109094/2986 από 28/09/2020 έγ-
γραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορήγηση γενι-
κής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύ-
ου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας” “με αναθεώρηση”  κατά τρεις (3) μήνες,  ήτοι μέχρι
07/12/2020, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 Το γεγονός ότι οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με
την πρόοδο των εργασιών της εργολαβίας “Δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρί-
ου, Δήμου Κέας”.

 Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου.
 Το γεγονός ότι οι εργασίες μπορούν απρόσκοπτα να ολοκληρωθούν εντός του αιτούμενου

από τον Ανάδοχο χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών ήτοι 07/12/2020.
 Την άποψη της υπηρεσίας  μας ότι η χορήγηση της παράτασης κρίνεται σκόπιμη για το

συμφέρον και την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών από την ημερομηνία συμβατι-
κής περαίωσης του έργου έως τις 07/12/2020.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
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• τις ανωτέρω διατάξεις
• το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
• την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  παράταση προθεσμίας του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου
αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας” της αναδόχου εταιρείας  “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”,  με αναθε-
ώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών έως τις 07  /12/2020  .

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 158/2020
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας. 

      Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με την υπ’αριθμ. 43/2020 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚ υποβάλλει αίτημα
προς τον Δήμο Κέας για έκτακτη επιχορήγηση με το ποσό των 5.000,00 €. 

Η  έκτακτη  επιχορήγηση  κρίνεται  αναγκαία  διότι,  λόγω  των  έκτακτων  συνθηκών  που
επικράτησαν  εξαιτίας  του  κορωνοϊού,  η  ΚΕΔΚ  είχε  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  απώλειες
συνδρομών, ενώ έπρεπε βάσει νομοθεσίας να πληρώνει την γυμνάστρια και τον χοροδιδάσκαλο,
σύμφωνα  με  τις  υπογεγραμμένες  συμβάσεις  έργου.  Ως  εκ  τούτου,  η  εν  λόγω  επιχορήγηση
ζητείται, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα και να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις της.

Η έκτακτη επιχορήγηση ποσού 5.000,00 €, θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6738.0003 με τίτλο «Έκτα-
κτη επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας» του προϋπολογισμού οικ. έτους
2020, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η  οικονομική  επιτροπή έπειτα  από  διαλογική  συζήτηση και  αφού  έλαβε  υπόψη της  την
ανωτέρω εισήγηση και την υπ’αριθμ. 43/2020 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας, ποσού 5.000,00
€,  που  θα  βαρύνει  τον   Κ.Α.  00.6738.0003  με  τίτλο  «Έκτακτη  επιχορήγηση της  Κοινωφελούς
Επιχείρησης  του  Δήμου  Κέας»  του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2020  στον  οποίο  υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 159/2020
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ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της
11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020.    

Ο  Πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι ο
προϋπολογισμός του έτους 2020 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2020 απόφαση, και
πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες

ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές

ΜΟΝΙΜΩΝ

5.000,00 -1.300,00 3.700,00

20.6041 Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)

58.456,00 1.100,00 59.556,00

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

18.796,00 200,00 18.996,00

82.252,00 0,00 82.252,00

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 5.000,00 1.000,00 6.000,00

00.6495.0001 Αμοιβές και προμήθειες
τραπεζών 2.000,00 500,00 2.500,00

00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

10.6051
Εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

36.588,00 5.000,00 41.588,00

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00 1.250,00 6.250,00

10.7135.0006 Προμήθεια UPS 0,00 6.000,00 6.000,00

15.6142.0002
Σύμβαση παροχής

συγκοινωνιακού έργου (άρθρο
19 Ν. 2963/2001)

8.000,00 -4.000,00 4.000,00
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15.6472.0001 Έξοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων

1.000,00 -500,00 500,00

15.6661.0004 Προμήθεια ξυλείας 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

15.6661.0005 Λοιπά υλικά 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

15.6661.0007 Αντικατάσταση κουφωμάτων
στο κτίριο Ροκομένου

2.500,00 2.500,00 5.000,00

30.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)

62.896,00 -5.000,00 57.896,00

30.6279.0023

Απομάκρυνση μπαζών και
βράχων από παλιά ημιονική

οδό στη θέση
Χρυσοσπηλιώτισσα

17.000,00 2.000,00 19.000,00

70.6414.0006 Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ
σφαγείων 2020-21 10.000,00 -6.000,00 4.000,00

70.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 750,00 2.250,00

70.7135.0006 Προμήθεια εξοπλισμού WiFi 1.000,00 -500,00 500,00

158.484,00 0,00 158.484,00

ΚΑΕ 41-82

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση
4131.0012 ΕΦΚΑ 170.000,00 15.000,00 185.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

00.8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία 224.500,00 15.000,00 239.500,00

Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό.

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας :

Το μέλος της μειοψηφίας κ.Αντώνιος Πατηνιώτης αναφέρει τα εξής :

“..Ψηφίζω  ΠΑΡΩΝ  στο  5  θέμα  θέτοντας  ελλιπή  ενημέρωση  επί  του  θέματος  και
συζήτηση αυτού, πού όμως δεν προσφέρεται στην δια περιφοράς συνεδρίαση..”.
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας 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 ΚΥΑ  55905/2019
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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Αντώνιος Πατηνιώτης

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020, για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  160/2020
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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  κορωνοϊού COVID 19,
οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Πατηνιώτης Αντώνιος 

(Αναπληρωματικό μέλος)


