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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 11ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 8η Ιουνίου 2021 

 

Σήμερα, 8 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική 

συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 2453/4-6-2021 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 συμμετέχουν 

στην τηλεδιάσκεψη  13 μέλη.  
 
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              2.Μουζάκη Αντ. Σώζα  
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3. Στυλιανός Γκρέκας 
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   4.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος  

5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης   
6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                            (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
7.Αντώνιος Ν.Λουρής    

8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  

9.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας      

10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας       

11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη           

12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης      

13.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα  
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον τεχνικό 

συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών. 
Δεν αποχώρησαν, ούτε προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8/6/2021 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2453/4-6-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών “Γαλάζια Σημαία”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων 

Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» - ετήσια συνδρομή. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 4ο :Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2021.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντ. Λουρής] 
 

Θέμα 5ο: «Συμμετοχή του Δήμου Κέας στον  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός 

εκπροσώπων». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 6ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Αντ. Λουρής] 
 

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) 

καθώς και με δημοπρασία. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια 
διάταξης ως κατεπείγον, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Καμίλης αναφέρει ότι: 
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η 

οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να 

αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου 

επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 

του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 

συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις 

τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε η Δήμαρχος είναι τα εξής: 
Θέμα 1ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών “Γαλάζια 

Σημαία”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου 

«ΔΑΦΝΗ» - ετήσια συνδρομή. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
Θέμα 3ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Ελ. Τζουβάρας] 
Θέμα 4ο :Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για 

το 2021.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντ. Λουρής] 
Θέμα 5ο: «Συμμετοχή του Δήμου Κέας στον  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) 

υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός εκπροσώπων». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
Θέμα 6ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Αντ. Λουρής] 
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους 

έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεπείγον να συζητηθεί 

κατά προτεραιότητα και είναι το εξής: 
«Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους»  του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού». 

Το εν λόγω θέμα, πρέπει να συζητηθεί, καθώς αφορά σε αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου 

Κέας από τη Γ.Γ. Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση 

ΠΑγΟ, διαδικασία η οποία λήγει χρονικά.  
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί κατά προτεραιότητα ως θέμα προς 

συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας 

φύσης του. 
 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
1. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
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2. την εισήγηση του προέδρου,  
3. την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  
4. το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη 

πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συζήτηση του θέματος: 
«Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους»  του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού» πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  47/2021 
 
 
Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής 

πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους»  του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». [εισηγήτρια: Δήμαρχος Κέας, κα Ειρήνη 

Βελισσαροπούλου] 

Η Δήμαρχος Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης-το οποίο συζητείται κατόπιν της ομόφωνης 47/2021 απόφασης- αναφέρει ότι, ο Δήμος 

Κέας αιτήθηκε και έλαβε βεβαίωση πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
 

Για το λόγο αυτό και, καθώς εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης του Τμήματος Pilates και της λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου από το εν 

λόγω χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.  
 

Η διάρκεια του προγράμματος θα αφορά στην περίοδο από 01/09/2021 και έως 31/05/2022, θα 

αφορά στην πρόσληψη ενός πτυχιούχου φυσικής αγωγής, με μηνιαίες αποδοχές 600,00€ συμπ. 

ΦΠΑ 24% και λοιπών κρατήσεων και κατατάσσεται στην Κατηγορία Τύπου 1, με κατηγορία ΠΑγΟ 

«Γενικά Δομημένα ΠΑγΟ μεγάλης διάρκειας» ως ορίζονται στο ΦΕΚ 461/Β’/14.02.2020. 
 

Η δράση θα υλοποιηθεί από και σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας, η 

οποία έχει εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της σχετική δαπάνη και το Διοικητικό Συμβούλιο 

της οποίας έχει ομόφωνα αποδεχθεί την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης (απόφαση 34/2021 με 

ΑΔΑ: 6Θ3ΩΟΕΧ8-ΒΕΤ). 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1) το ΦΕΚ 461/Β’/14.02.2020 «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 

Άθλησης για Όλους» 
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2) την πιστοποίηση καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ της ΚΕΔΚ από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
3) Την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής και εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» ως 

αναφέρεται ανωτέρω.  

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 48/2021 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης : 

  
Θέμα 1ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών “Γαλάζια Σημαία”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

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

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών “Γαλάζια Σημαία ως εξής:  
Οι ακτές στις περιοχές «Γιαλισκάρι» και «Οτζιά» οργανώθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο 

του 2020 σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» και ο Δήμος Κέας 

υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ώστε να 

εγκριθούν οι ακτές και να βραβευτούν για το έτος 2021. 
Επίσης θα υποβληθεί υποψηφιότητα για την παραλία Ποισσών για το έτος 2021. 
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2020 πραγματοποιήθηκαν:  
 

Μαθαίνω για τη φωτοκύκλωση : Στόχος της δραστηριότητας ήταν η ενημέρωση και δράση για 

νέα υλικά και συσκευές που ανακυκλώνονται και απευθύνεται σε κατοίκους, μαθητές, τοπικούς 

φορείς, τοπικούς εξωραϊστικούς συλλόγους. Η δραστηριότητα  περιλάμβανε θεατρική παράσταση. 

Καθαρισμός στην παραλία Κορησσίας : Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της παραλίας 

Κορησσίας από μαθητές του δημοτικού σχολείου Κορησσίας τον Μάιο 2020 

Καθαρισμός σημείων πρασίνου στις περιοχές του νησιού : Στόχος της δραστηριότητας είναι η 

ανακάλυψη του πολιτισμού, της ιστορίας ενός τόπου και την ανάδειξη της πανίδας μέσα από τη 

φυσική άσκηση και απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες, σχολική κοινότητα, εθελοντικές ομάδες, 

περιβαλλοντικές ομάδες,  τοπικούς  συλλόγους, φυσιολάτρες.  Η δραστηριότητα περιλάμβανε 

δράσεις καθαρισμού και εξωραϊσμού περιοχών του νησιού. 

18η Γιορτή παραμυθιού : Στόχος της δραστηριότητας είναι η διάδοση του πολιτισμού, η 

ιστορική παράδοση και η φύση μέσα από αφήγηση και διαδραστική εκμάθηση της ιστορίας και των 

μύθων και απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες, σχολική κοινότητα, εθελοντικές ομάδες, 

περιβαλλοντικές ομάδες, τοπικούς συλλόγους, φυσιολάτρες. Η δραστηριότητα περιλάμβανε 

πολιτισμική και περιβαλλοντική αγωγή.  
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Όσο αφορά την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων στις συγκεκριμένες ακτές, αυτές ελέγχθηκε 

από: 
1. Τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος Παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ικανοποιούν τις απαιτήσεις για το 

χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική».  
2. Από το Δήμο Κέας (με ανάθεση σε πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων). Τα αποτελέσματα 

των ελέγχων βρίσκονται εντός των ορίων που απαιτούνται για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των 

υδάτων ως «εξαιρετική». 
 

Τέλος αναφέρεται ότι η υποβολή αίτησης και η ικανοποίηση των κριτηρίων του προγράμματος 

κατά την κολυμβητική περίοδο του 2020 δεν εξασφαλίζει την απονομή του σήματος (Γαλάζια 

Σημαία) για το 2021. Απαιτείται και πάλι η έγκαιρη οργάνωση της ακτής, η διοργάνωση πέντε 

τουλάχιστον δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και γενικότερα η ικανοποίηση όλων των 

αντίστοιχων κριτηρίων (ασφάλεια, καθαριότητα κλπ).» 
 

Για το έτος 2021 πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι περιβαλλοντικές δραστηριότητες : 
 

Καθαρισμός σημείων πρασίνου στις περιοχές του νησιού : Από τον Μάιο ορισμένα 

Σαββατοκύριακα θα πραγματοποιούνται δράσεις και καθαρισμοί πράσινων σημείων  του νησιού με 

τη βοήθεια του συλλόγου Τετράποδις. Στόχος της δραστηριότητας είναι η ανακάλυψη του 

πολιτισμού, της ιστορίας ενός τόπου και την ανάδειξη της πανίδας μέσα από τη φυσική άσκηση και 

απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες, σχολική κοινότητα, εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές 

ομάδες,  τοπικούς  συλλόγους, φυσιολάτρες.  Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει δράσεις 

καθαρισμού και εξωραϊσμού περιοχών του νησιού. 
 

Ποδηλατικός περίπατος : Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, ο Δήμος Κέας 

διοργανώνει την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 δύο δράσεις, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της χρήσης του 

ποδηλάτου στην υγεία, στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 
Η πρώτη δράση είναι ένας μικρός ποδηλατικός περίπατος που θα γίνει σε συνεργασία με την Kea 

Terra Active. Θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 το πρωί, με αφετηρία την Αγία Ειρήνη στο Βουρκάρι 

και θα ολοκληρωθεί στην προβλήτα της Κόκκας. 

Γιορτή παραμυθιού : Από 24/7/2021 – 1/8/2021 με θέμα «1821 : Από την Άλωση στην 

Επανάσταση». Στόχος της δραστηριότητας είναι η διάδοση του πολιτισμού, η ιστορική παράδοση 

και η φύση μέσα από αφήγηση και διαδραστική εκμάθηση της ιστορίας και των μύθων και 

απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες, σχολική κοινότητα, εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές 

ομάδες, τοπικούς συλλόγους, φυσιολάτρες. Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει πολιτισμική και 

περιβαλλοντική αγωγή. 
 

Φωτογραφική έκθεση ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 2021 : Χαρτογραφική κληρονομιά Κέας – από 1-20 

Αυγούστου 2021. Ο Δήμος Κέας υπό την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού φορέα 

Κέως Πολιτισμός διοργανώνει στο πλαίσιο του θεσμού της Βιόσφαιρας, οποίος συνεχίζεται για 

τρίτη χρονιά, έκθεση παρουσιάζοντας τη χαρτογραφική κληρονομιά της Κέας. Το εκθεσιακό υλικό 

περιλαμβάνει χάρτες του νησιού όπως ιστορικούς, ναυτικούς, τουριστικούς, πεζοποριακούς κ.α. Το 

κοινό θα περιηγηθεί μέσα από τους χάρτες και θα γνωρίσει τα τοπωνύμια, τις θάλασσες και τις 

παραλίες, την μορφολογία του νησιού, τα μνημεία, τις πηγές, τα ξωκλήσια και τους ναούς. 

https://www.keaterraactive.com/
https://www.keaterraactive.com/
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Εκδήλωση στην ΚΑΡΘΑΙΑ : Ο Δήμος Κέας επιθυμεί να διοργανώσει μια μουσική παράσταση, 

υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Τούντα, στο Αρχαίο Θέατρο της Καρθαίας το Σάββατο 4 

Σεπτεμβρίου  2021.Η εκδήλωση,  διοργανώνεται στο πλαίσιο της καθιερωμένης πια εκδήλωσης υπό 

τον γενικό τίτλο «Μια γιορτή για την Καρθαία», που κάθε χρόνο παρουσιάζει στο κοινό ένα 

πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού και πολιτισμικού περιεχομένου, αντάξιο του αρχαίου χώρου της 

Καρθαίας.   
Καθαρισμός βυθών : Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην παραλία Κορησσίας τον Οκτώβριο σε 

συνεργασία με εθελοντική ομάδα. 

 Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ποσό ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) που αφορά τη 

δαπάνη συνδρομής για τη συμμετοχή Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών «Γαλάζια Σημαία», σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 με ΚΑ 00.6453.0001 

και προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις 

«Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς».  Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας της Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο 

μοναδικός εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών 

«Γαλάζια Σημαία». Η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συνδρομή ποσού ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) που αφορά τη δαπάνη 

συμμετοχής του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια 

Σημαία», η οποία θα βαρύνει τον  Κ.Α. 00.6453.0001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις 

«Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς». Η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  
Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός χειριστής του 

διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία».  
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 49/2021 
 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων 

Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» - ετήσια συνδρομή. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα εισηγείται το 

θέμα για έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων 

Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» - ετήσια συνδρομή ως εξής: 
«Η «ΔΑΦΝΗ» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία μέσω των οργάνων και της 

λειτουργίας της επιθυμεί να συμβάλει: 1) στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου 

περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 2) στην 

ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, 3) στη 

διαμόρφωση μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων για υγιή 
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ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην πιστοποίηση της ποιότητας, 

ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, 4) στη δημιουργία των βάσεων για επικοινωνία και 

συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. 
Ο Δήμος Κέας ήταν ο πρώτος, εκ των 37 Δήμων που μετέχουν στο Δίκτυο, που πιστοποιήθηκε 

με Σήμα Αειφορίας, για το 2007, ενώ ήδη η δημοτική αρχή έχει ήδη συνεργασία. 
Η αναπτυξιακή πολιτική του νησιού, από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, στοχεύει στη 

δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, θα αναδείξουν τον πολιτισμό και θα 

βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων του νησιού, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το 

οποίο θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, δεν θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του και 

δεν θα αποσαθρώσει τον κοινωνικό ιστό. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας να λάβει απόφαση, με την οποία να εγκρίνει τη 

συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο και τη σχετική δαπάνη για την ετήσια εισφορά συμμετοχής, 

ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6161.0001 του προϋπολογισμού 

οικ.έτους 2021 του Δήμου.» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ., 

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και τη δαπάνη 

της ετήσιας εισφοράς, ύψους 1.000,00 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6161.0001 του 

προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 του Δήμου Κέας.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 50/2021 
 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

       
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος εισηγούμενος του το 
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2021 ψηφίστηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2021 απόφαση. Κατόπιν και της υπ’αριθ. 99-
2021_(ΑΔΑ:Ω3ΓΒΩΕΔ-Σ0Ψ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 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 
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20.6117.0004 
Αμοιβή συμβούλου για την 
εκτίμηση των ζημιών στον 

ΧΥΤΑ 
0,00 5.000,00 5.000,00 

20.6279.0019 Καθαρισμός οικισμών 38.000,00 -5.267,00 32.733,00 

20.6279.0020 Καθαρισμός οδικού δικτύου 10.000,00 -4.300,00 5.700,00 

20.6662.0004 
Προμήθεια λαμπτήρων για 

δημοτικό φωτισμό 
10.000,00 -2.433,00 7.567,00 

20.7135.0003 
Προμήθεια και τοποθέτηση 

συστήματος καμερών για τον 
ΧΥΤΑ 

0,00 7.000,00 7.000,00 

  58.000,00 0,00 58.000,00 

 
 

Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
 
 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

25.6262.0002 
Συντήρηση λοιπών 

εγκαταστάσεων 
3.500,00 -1.500,00 2.000,00 

25.6262.0010 

Επισκευή και συντήρηση 
υδραυλικών εγκαταστάσεων 
αντλιοστασίων ύδρευσης και 

αποχέτευσης 

3.000,00 -1.000,00 2.000,00 

25.6262.0013 

Επισκευή και συντήρηση 
ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων αντλιοστασίων 
ύδρευσης - αποχέτευσης 

3.000,00 -2.000,00 1.000,00 

25.6279.0007 
Καθαρισμός υγρών θαλάμων 
αντλιοστασίων αποχέτευσης 

2.202,00 5.000,00 7.202,00 

25.6633.0003 
Προμήθεια χημικού υλικού για 

την μονάδα αφαλάτωσης 
5.000,00 -500,00 4.500,00 

  16.702,00 0,00 16.702,00 

 
 

Λοιπές Δαπάνες 
 
 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 18.000,00 3.500,00 21.500,00 

00.6433.0001 
Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
2.500,00 4.000,00 6.500,00 
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φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και 

αντιπροσωπειών 

00.6443.0003 Δαπάνη εορτασμού Πάσχα 500,00 -500,00 0,00 

15.6471.0006 
Δαπάνες εκδήλωσης «Μια 
γιορτή για την Καρθαία» 

8.000,00 2.000,00 10.000,00 

15.6471.0013 
Μουσική παράσταση 
«Μουσικό λεύκωμα» 

0,00 3.000,00 3.000,00 

15.6473.0003 
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και 
υπηρεσιών πρόνοιας 

17.000,00 -10.000,00 7.000,00 

15.6699.0002 
Προμήθεια ειδών σίτισης 

αδέσποτων ζώων 
2.000,00 2.500,00 4.500,00 

30.6414.0005 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 

45.6233.0001 
Μίσθωση  μηχανήματος για 

την διαμόρφωση 
νεκροταφείου 

1.000,00 -1.000,00 0,00 

70.6262.0009 
Συντήρηση και επισκευή 
αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

5.000,00 -2.000,00 3.000,00 

  57.000,00 0,00 57.000,00 

 
 
Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό 
Ο κ. Νικ. Δεμένεγας, επικεφαλής της μειοψηφίας λέει ότι ,παρότι βλέπει θετικά την ύπαρξη πρόβλεψης 
για την αγορά καμερών για το ΧΥΤΑ, ο συνδυασμός της μειοψηφίας  θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ κατά πάγια 
τακτική, καθώς θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός και η εκτέλεσή του είναι ευθύνη της πλειοψηφίας. 
Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης,  και Βαλεράς ψηφίζουν 

ΠΑΡΩΝ 
 

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη : 
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 
3. Την υπ' αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΩΕΔ-Υ72) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2021  
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 99-2021_Ω3ΓΒΩΕΔ-Σ0Ψ 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(9 ΥΠΕΡ και 4 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 51/2021 
 

 

Θέμα 4ο :Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2021.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντ. Λουρής] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Λουρή ο οποίος εισηγείται το 

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ώς εξής: «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. ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» 

στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1052890/26-3-2018 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 2398/2-6-2021) 
 

2. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση 

μουσικής: 1095904/5-2-2019 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2501/7-6-2021) 
 

 

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 για τη χρήση 

μουσικής, 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 2021 στο κατάστημα  
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1. ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» 

στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1052890/26-3-2018 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 2398/2-6-2021) 
 

2. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση 

μουσικής: 1095904/5-2-2019 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2501/7-6-2021) 
 

Οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 52/2021 
 

 

Θέμα 5ο: «Συμμετοχή του Δήμου Κέας στον  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός 

εκπροσώπων». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγείται το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: «Ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη ως Ευρωπαϊκός 

Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2012. 

Αποτελεί τη μετεξέλιξη προϋπάρχοντος Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, που ιδρύθηκε το 1995. 

Σήμερα, ο ΕΟΕΣ απαρτίζεται από 45 συνολικά μέλη, εκ των οποίων τα 35 είναι Δήμοι κυρίως από 

την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας,  και τα υπόλοιπα αυτοδιοικητικοί και 

ακαδημαϊκοί φορείς.  
Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στοχεύει στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή 

συνεργασία για τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης στις περιοχές που καλύπτει το δίκτυο μέσα από 

τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.  
Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ διαθέτει εμπειρία 25 ετών στη διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων 

Έργων, έχει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίησή τους και διατηρεί ένα ιστορικό 

συνεργασιών με περισσότερους από 800 φορείς, όπως Δήμοι, Περιφέρειες και Πανεπιστήμια τόσο 

εντός όσο και εκτός ΕΕ. 
Το νομικό καθεστώς που διέπει τους ΕΟΕΣ είναι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (ΕΚ) αρ. 

1082/2006 και αρ. 1302/2013 και ο Νόμος 4483/2017 (Α’ 107), άρθρο 108-114. Σύμφωνα με το 

ισχύον νομικό καθεστώς, ο ΕΟΕΣ στην Ελλάδα, έχει νομική μορφή Αστικής Εταιρείας και το 

καταστατικό δημοσιεύεται σε Πρωτοδικείο και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Ο ΕΟΕΣ είναι η νέα μορφή οργάνωσης δικτύων Δήμων και Περιφερειών σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση έργων εδαφικής συνεργασίας (Διασυνοριακά, 

Διαπεριφερειακά, Διακρατικά κλπ) που υποστηρίζονται από την Επιτροπή Περιφερειών και είναι 

συνομιλητές της. Με τον ΕΚ 1299/2013 οι ΕΟΕΣ δύναται ορίζονται διαχειριστικές αρχές 

υλοποίησης έργων Εδαφικής Συνεργασίας και να έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην διαχείριση 

διακρατικών έργων. 
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Με σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του Δήμου μέλους και του ΔΣ του ΕΟΕΣ, ιδρύεται 

παράρτημα του ΕΟΕΣ στην Εδαφική έκταση του Δήμου Μέλους για την υλοποίησης τοπικών 

δράσεων.  
Για τη συμμετοχή ενός νέου μέλους σε ΕΟΕΣ,  απαιτείται, απόφαση του Ανώτατου Οργάνου 

Διοίκησης (Δημοτικό Συμβούλιο), υποβολή της απόφασης του Οργάνου στο Υπουργείο 

Εσωτερικών- Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, προκειμένου να συγκληθεί η αρμόδια 

επιτροπή του άρθρου 4 παρ 2β' του Ν.3345/2005 για γνωμοδότηση έγκρισης συμμετοχής και 

απόφαση Έγκρισης του Υπουργού. 
Καλούμαστε να πάρουμε απόφαση για:  

Α)  την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Β)   την έγκριση του καταστατικού.  
Γ)   τον ορισμό εκπροσώπων.  
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, ο Δήμος Κέας έχοντας πληθυσμό 2.455  κατοίκους 

εκλέγει δύο εκπροσώπους.  
Ο πρώτος είναι ο Δήμαρχος ή εκπρόσωπός του που υποδεικνύεται από αυτόν και ο δεύτερος 

εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος ή τις 

συμπράττουσες παρατάξεις του Δημάρχου. Κάθε εκπρόσωπος διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο. 
Οι εκπρόσωποι συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εκλέγουν τα όργανα του δικτύου, 

μπορούν να είναι υποψήφια μέλη του Δ.Σ, θα επικυρώνουν τυχόν προσαρμογές άρθρων του 

καταστατικού εναρμονίζοντας αυτό σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την εθνική 

νομοθεσία, θα συμμετέχουν σε Επιτροπές που συστήνει το Δ.Σ και θα ελέγχουν τα όργανα του 

ΕΟΕΣ.  
Σε ότι αφορά την οικονομική συμμετοχή (ετήσια εισφορά), αυτή είναι Μηδενική για Δήμους 

με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.  
Ορίζουμε ως εκπροσώπους του δήμου Κέας  

1) Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,  με αναπληρωτή της την δημοτική σύμβουλο 

πλειοψηφίας, Στυλιανή Δεμένεγα 
2) Μαριά Πατηνιώτη δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο 

Βουτσινά, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
1) την εισήγηση της Δημάρχου  
2) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας 
3) τα άρθρα 108-114 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107),  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α)   Την συμμετοχή του δήμου στον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
β)   Την έγκριση του καταστατικού  
γ)   Τον ορισμό των παρακάτω εκπροσώπων του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το 

καταστατικό του Ε.Ο.Ε.Σ. 
1) Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,  με αναπληρωτή της την δημοτική σύμβουλο 

πλειοψηφίας, Στυλιανή Δεμένεγα 
2) Μαριά Πατηνιώτη δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο 

Βουτσινά, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας 
δ)   Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για να προβεί στις πιο πάνω απαιτούμενες ενέργειες . 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 53/2021 
 

 

Θέμα 6ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Αντ. 

Λουρής] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Λουρή 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 της ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  του 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων. 
Η Μορφωνιού Χριστίνα, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ στην  

Πιάτσα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2461/4-6-2021 αίτηση στον Δήμο για 

μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 3τμ. για την τοποθέτηση σταντ για την 

έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 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. 120/2020 απόφασή του περί τελών μίσθωσης κοινόχρηστων 

χώρων για το έτος 2021. 
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. 120/2020 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 3 τ.μ στην ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ιδιοκτήτη καταστήματος, ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ 

στην  Πιάτσα Ιουλίδα Κέα,ς, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην 

πρόσοψη του καταστήματος της.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 54/2021 
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Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) 

καθώς και με δημοπρασία. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγείται το αναφερόμενο θέμα σχετικά με έγκριση του  καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους 

έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας, καθώς και με δημοπρασία., ως εξής: 

«Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 

τεύχος Β') “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών” και όσα ορίζονται στον Ν.2971/01 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας με 

αντάλλαγμα και με χρονικό όριο.  

Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 

31.12.2022. 

Η παραχώρηση της απλής χρήσης, είναι δυνατή για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των 

συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2020 ή 31.12.2021 ή 31.12.2022. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ47458ΕΞ 2020/15-5-2020, η παραχώρηση απλής χρήσης μπορεί 

να γίνεται:  

1) Κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας (για τις μη όμορες επιχειρήσεις) ή  

2) απευθείας άνευ δημοπρασίας (για τις όμορες επιχειρήσεις). Στην πρώτη περίπτωση οι σχετικοί 

όροι της δημοπρασίας θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα αναφέρονται τα παρακάτω:  

Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας, διάρκειας των μισθώσεων (μέχρι τρία έτη) 

καθορισμός εμβαδού τμημάτων που θα δημοπρατηθούν, καθορισμός κατωτέρου τιμήματος, 

δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 «Περί καθορισμού των 

οργάνων ,και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι ́ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 

ΟΤΑ». Στη δεύτερη περίπτωση (για τις όμορες επιχειρήσεις) στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι: «στους 

έχοντες δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση απλής χρήσης άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με τις 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, η δυνατότητα της απευθείας παραχώρησης 

παρέχεται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς, ως όμορους, για τον 

έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία 

και στην παρούσα.». Ο χώρος που δύναται να παραχωρηθεί θα οριοθετείτε από την κάθετη 

προβολή των ορίων της επιχείρησης επί της ακτογραμμής. Για την απευθείας παραχώρηση απλής 

χρήσης, θα υποβάλλεται από τις όμορες επιχειρήσεις αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 3 δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα, άδεια λειτουργίας, έναρξη 

επιτηδεύματος, δημοτική ενημερότητα) και επιπλέον, τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο 

οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του τμήματος αιγιαλού που επιθυμεί να μισθώσει 

έμπροσθεν της επιχείρησής του, προκειμένου να εντοπισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 7: «το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στον 

οικείο Ο.Τ.Α. και κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο Δημόσιο.» 

 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 51872/28-4-2021 (ΦΕΚ 1798 Β΄ 29-4-2021) 

τροποποιείται η ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) « 

περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, 

υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως 

αυτή έχει ήδη τροποποιηθεί με τις υπό στοιχείων 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 

66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) όμοιες», ως εξής: 

 

Α) Καταργείται η αναφερόμενη στην υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινή 

υπουργική απόφαση περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 3, η οποία αναφέρεται στην προσκόμιση 

φορολογικής ενημερότητας. 
Β) Τροποποιείται η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-

2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής: «Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η 

δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας 

παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται». 
Γ) Η παρ. β’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής 

υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής: «β) Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου 

ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος 

ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας κοινής υπουργικής 

απόφασης. 
Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001». 
Δ) Η παρ. στ’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής 

υπουργικής απόφασης, της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση με την παρ. 9 της υπό στοιχεία 

56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια, τροποποιείται ως εξής: 
 «στ) Μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή 

πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. Β’ 

της παρ. 2 του άρθρου 1του ν.4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να 

παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς 

δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. Α’, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 και 12 του άρθρου 13του ν. 2971/2001 (Α’ 285).». 
Ε) Ομοίως, η παρ. ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τροποποιείται ως εξής: «ζ) Εξαιρετικά για το έτος 

2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό 

ρυθμίζεται στην παρ. 7 Τεύχος B’ 1798/29.04.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21183 

του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ 

και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο». 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δημοπρατηθείσες κατά τα προηγούμενα έτη θέσεις αιγιαλού και παραλίας 

καθώς και τις νέες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημοπράτηση νέων θέσεων, εισηγούμαι 

όπως παρακάτω για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού & παραλίας που πρόκειται 

να εκμισθωθούν με δημοπρασία για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και εκμίσθωση 

θαλασσίων μέσων αναψυχής: 
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Α) Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΚΥΑ 47458ΕΞ 

2020/15-05-2020, προτείνεται να δημοπρατηθούν οι ακόλουθες θέσεις: 
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ 
 

1. Θέση Ποίσσες (μεσαίο 

τμήμα παραλίας) 
Τοποθέτηση κανό και 

θαλάσσιων ποδηλάτων προς 

ενοικίαση 

20 

2. Θέση Οτζιάς (μεσαίο 

τμήμα παραλίας) 
Τοποθέτηση κανό και 

θαλάσσιων ποδηλάτων προς 

ενοικίαση 

20 

 

Για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

μέχρι: 

α) δύο(2) μηχανοκίνητα σκάφη 

β) είκοσι(20) κανό 

γ) δέκα(10) ποδήλατα θαλάσσης 

 
Β) Για την  παραχώρηση  τμήματος αιγιαλού με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, 

έμπροσθεν της επιχείρησή τους, οι έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας, έχει κατατεθεί αίτημα με 

Αρ. Πρωτ.: 1221/12-4-2021 για την θέση: 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1. Θέση Φρέαρ Κούνδουρος 

 
Από την παρακάτω επιχείρηση: 

 

 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Άσκηση  
Δραστηριότητας 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

Είδος 
Επιχείρησης 

1. Φρέαρ 
Κούνδουρος-

ΑΝΑΜΑΡ ΚΕΑ ΙΚΕ 

Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών 

292τμ Ξενοδοχείο-
Εστιατόριο-
καφέ μπαρ 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων, Δεμένεγας ψηφίζει ΠΑΡΩΝ για την παραχώρηση στη θέση Φρέαρ στην 

εταιρεία ΑΝΑΜΑΡ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 

2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις 

του Ν.2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2020, 4555/2018, 

4623/2019  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1-Αποδέχεται την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 

όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους της ΚΥΑ με αριθ.47458/2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 

τ.Β ́) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

2-Καθορίζει για την διετία 2021-2022 τους χώρους παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού όπως 

παρακάτω:  
 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ 
 

1. Θέση Ποίσσες (μεσαίο 

τμήμα παραλίας) 
Τοποθέτηση κανό και 

θαλάσσιων ποδηλάτων προς 

ενοικίαση 

20 

2. Θέση Οτζιάς (μεσαίο 

τμήμα παραλίας) 
Τοποθέτηση κανό και 

θαλάσσιων ποδηλάτων προς 

ενοικίαση 

20 

 

Για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

μέχρι: 

α) δύο(2) μηχανοκίνητα σκάφη 

β) είκοσι(20) κανό 

γ) δέκα(10) ποδήλατα θαλάσσης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(12 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ) 

 
Για την  παραχώρηση  τμήματος αιγιαλού με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι 

ανταλλάγματος, έμπροσθεν της επιχείρησή τους, οι έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας, έχει 

κατατεθεί αίτημα με Αρ. Πρωτ.: 1221/12-4-2021 για την θέση: 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1. Θέση Φρέαρ Κούνδουρος 

 
Από την παρακάτω επιχείρηση: 
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Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Άσκηση  
Δραστηριότητας 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

Είδος 
Επιχείρησης 

1. Φρέαρ 
Κούνδουρος-

ΑΝΑΜΑΡ ΚΕΑ ΙΚΕ 

Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών 

292τμ Ξενοδοχείο-
Εστιατόριο-
καφέ μπαρ 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2021 
 

Λύεται η συνεδρίαση. 
Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                  

 
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                      

 

 


