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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 13ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 22α Ιουνίου 2021 

 

Σήμερα, 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική 

συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 2767/18-6-2021 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  12 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 5.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
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      

  

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα και ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας. 
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 
13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/6/2021 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2767/18-6-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 2ο :Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

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

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση 

απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας 

(όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός τιμής εκκίνησης για του χώρους που  θα διατεθούν με 

δημοπρασία για τη  διετία 2021-2022. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Καρθαία». 

[Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

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

Θέμα 7ο: Συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Youth Forum on 

Environment”.[Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 1ο: Έγκριση 3ης 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 

το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2021 ψηφίστηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2021 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «…και αποφασίζει, όπου 
απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που 
εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.» 

2) το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/20 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: « 
Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε 
αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός 
δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, 
επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν 
ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν 
διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την 
ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής», 

3) Την 201.6 /2020 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για την  πράξη «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» (ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ), με την οποία εγκρίνεται η 
χρηματοδότηση του Σχεδίου ΦΗΟ ποσού 29.760,00€. 

4) την υπ’αριθμ. 113-2021_Ψ9ΞΒΩΕΔ-ΙΜΠ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 

εισηγούμαστε την έγκριση της 3ης αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

 

Πράσινο Ταμείο 

Με την 201.6/2020 απόφασή του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ), εντάχθηκε σε 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα η πράξη «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
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(ΣΦΗΟ)». Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της 113/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΒΩΕΔ-ΙΜΠ) 

αποδέχθηκε την χρηματοδότηση. 

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

Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

1329.0006 

Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(ΣΦΗΟ)» 

0,00 29.760,00 29.760,00 

 

 

Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό 

Ο κ. Νικ. Δεμένεγας, επικεφαλής της μειοψηφίας λέει ότι , θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ κατά πάγια τακτική στην 
ψήφιση των προϋπολογισμών. 
 

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 113-2021_Ψ9ΞΒΩΕΔ-ΙΜΠ 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(11 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ) 

 

 

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 57  /2021 
 

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

30.6117.0009 

Παροχή υπηρεσίας τεχνικής 

υποστήριξης για την εκπόνηση 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 

0,00 29.760,00 29.760,00 
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Θέμα 2ο :Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

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

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

2ο 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. «ΠΑΤΗΤΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, στη θέση Βουρκάρι Κέας, με με αρ. 

γνωστοποίησης 1123026 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2713/16-6-2021) 
 

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 το ανωτέρω κατάστημα 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  

1. «ΠΑΤΗΤΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, στη θέση Βουρκάρι Κέας, με με αρ. 

γνωστοποίησης 1123026 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2713/16-6-2021) 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 58/2021 
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Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης 

άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός τιμής εκκίνησης για του χώρους που  

θα διατεθούν με δημοπρασία για τη  διετία 2021-2022. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

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

το αναφερόμενο θέμα σχετικά λήψη απόφασης για τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για 

την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης 

άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός τιμής εκκίνησης για του χώρους που  θα 

διατεθούν με δημοπρασία για τη  διετία 2021-2022. 
 

«Με την υπ’αριθμ.115/18-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΙ2ΩΕΔ-3ΩΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

περί υποβολής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον  καθορισμό μισθωτικού 

ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το 

δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και λαμβάνοντας υπόψη  την 

υπ’αριθμ. 55/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 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 τροποποιήθηκε και ισχύει 

και καθορίστηκαν οι χώροι  παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το 

δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία, 

αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 
 

"Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους δικαιούχους του 

αρ. 3 της υπ’ αρ. πρωτ. 47458/15.5.2020 Κ.Υ.Α. διενεργείται είτε με πλειοδοτική δημοπρασία (μη 

όμοροι δικαιούχοι του αιγιαλού), είτε με απευθείας παραχώρηση (όμοροι δικαιούχοι του αιγιαλού –

κέντρα αναψυχής, θαλάσσια μέσα αναψυχής, κατασκηνώσεις κλπ.). Ως τιμή εκκίνησης της 

πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα, που αναφέρεται στο άρθρο 16 Α του ν. 

2971/2001, 
όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή με τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019. Το ίδιο αντάλλαγμα όπως αυτό προσδιορίζεται παραπάνω 

αποτελεί και το χρηματικό τίμημα για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας σε όμορους δικαιούχους. 
 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 160, 174/2017 της Οικονομικής Επιτροπής «περί καθορισμού του 

τιμήματος της χρήσης αιγιαλού παραλίας» για την τριετία 2017-2019, προσδιορίστηκε με βάση 

τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης της ίδιας 

θέσης των 5 (πέντε) τελευταίων ετών, και σε περίπτωση ανυπαρξίας (νέα σύμβαση 

παραχώρησης) των όμορων με αυτή θέσεων, καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα ως προς 

τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων αυτών. 
Η τιμή του ανταλλάγματος για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας σε όμορους δικαιούχους ορίστηκε στο ποσό της τιμής εκκίνησης των 

δημοπρατούμενων χώρων ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία προτείνεται από την Οικονομική 

Επιτροπή, προσαυξανόμενο κατά 20%. 
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Η τιμή εκκίνησης των δημοπρατούμενων χώρων ανά περιοχή ορίστηκε ως ακολούθως: 
 

α/α    Τοποθεσία            Άσκηση    
    Δραστηριότητας     

                                 

    Τιμή 

εκκίνησης 

          

1 
Θέση Κορησσία Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          10,00€ 

             

2 
Θέση Οτζιάς 1  Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          12,00€ 

             

3 
Θέση Οτζιάς 2  Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          12,00€ 

             

4 
Θέση Ποίσσες 1  Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          10,00€ 

             

5 
Θέση Ποίσσες 2   Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          10,00€ 

             

6 
Θέση Ποίσσες 3 Τοποθέτηση κανό και  ποδηλάτων προς 

ενοικίαση  
       960,00€ 

             

7 
Θέση Κούνδουρος-

Μπούρη 1 
Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          12,00€ 

             

8 
Θέση Κούνδουρος-

Μπούρη 2 
Τοποθέτηση κανό και θαλασσίων 

ποδηλάτων προς ενοικίαση 
      1.392,00€ 

             

9 
Θέση Ξύλα Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών          12,00 

 

 

Επίσης με την απόφαση 81/2020 της οικονομικής επιτροπής και την ΑΔΣ 70/2020 

καθορίστηκαν οι τιμές για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες 

επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία και ο  ανωτέρω πίνακας διαμορφώνεται ως ακολούθως για 

την τριετία 2020-2022: 
 

         

α/

α 

   Τοποθεσία               Άσκηση 
    Δραστηριότητας      
   

        Τιμή εκκίνησης 

             

1 
    Θέση Οτζιάς 1 
      (έμπροσθεν 
     εστιατορίου) 

 Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                12,00€ 

             

2 
   Θέση Οτζιάς 2  
 (πλησίον εκκλησίας 
     Αγ.Γεωργίου)  

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                12,00€  
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3 
   Θέση Ποίσσες  1  
       (έμπροσθεν 
      εστιατορίου 
   “Χριστόφορος”) 

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                10,00€ 

             

4 
            

   Θέση Ποίσσες  2 
    (μεσαίο τμήμα) 

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                10,00€       

             

5 
    Θέση Ποίσσες 3 
       (έμπροσθεν 
       εστιατορίου  
    “Χριστόφορος”) 

Τοποθέτηση κανό και θαλασσίων 

ποδηλάτων προς ενοικίαση 
              960,00€ 

             

6 
   Θέση Ποίσσες  4  
     (μεσαίο τμήμα 
       παραλίας)  

Τοποθέτηση κανό και θαλασσίων 

ποδηλάτων προς ενοικίαση 
              960,00€        

             

7 
         Θέση  
   Κούνδουρος-   
     Μπούρη 1 

Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                12,00€    

             

8 
          Θέση  
    Κούνδουρος- 
      Μπούρη 2 

Τοποθέτηση κανό και θαλασσίων 

ποδηλάτων προς ενοικίαση 
             1.392,00€   

            

9   
    Θέση Ξύλα Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών                12,00€ 

 

Συνεπώς ο καθορισμός του τιμήματος για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης 

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

επιχειρήσεις) έχει ως εξής: 
 

  α/α                       Τοποθεσία                             €/τ.μ 

    1                      Θέση Σπαθί                                  14,40 

    2                Θέση Κούνδουρος                              14,40  

    3                   Θέση Βουρκάρι                              24,00 

    4                 Θέση  Ποίσσες                              12,00 

    5                 Θέση Κορησσία                             12,00 

 

Επιπροσθέτως, αναφορικά με χρήση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όμορων 

επιχειρήσεων η τιμή εκκίνησης θα λογίζεται στο διπλάσιο της ισχύουσας τιμής για 

ομπρελοξαπλώστρες. (Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.3817/12-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής 

Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου-Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας) Σύμφωνα με αυτό οι τιμές 

εκκίνησης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όμορων επιχειρήσεων  διαμορφώνονται ως εξής: 
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  α/α          Τοποθεσία                             €/τ.μ 

    1           Θέση Σπαθί                                                24,00 

    2       Θέση Κούνδουρος                              24,00  

    3         Θέση Βουρκάρι                              20,00 

    4        Θέση  Ποίσσες                              20,00 

    5        Θέση Κορησσία                             20,00 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ΄αριθμ. 55/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

καθορισμού των χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το 

δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία, 

ορίζονται τιμές ως εξής  για την διετία 2021-2022: 
 

Η τιμή του ανταλλάγματος ορίζεται στο ποσό της τιμής εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία 

προτείνεται από την Οικονομική Επιτροπή, προσαυξανόμενο κατά 20%. 
 

     ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ                                                 

  α/α          Τοποθεσία                             €/τ.μ 

    1       Θέση Φρέαρ Κούνδουρος  
 

                            14,40  

- 
Επίσης τα τμήματα αιγιαλού-παραλίας που προτείνονται να εκμισθωθούν με δημοπρασία  

σύμφωνα με την ΑΔΣ 55/2021 για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι τα εξής: 
 

         

α/α 
   Τοποθεσία            Άσκηση   

  Δραστηριότητας      
                                 

    Τετραγωνικά 
         μέτρα 

             

1 
Θέση Οτζιάς 3 (μεσαίο 

τμήμα παραλίας) 
Τοποθέτηση κανό και  

ποδηλάτων προς ενοικίαση  
             20 

             

2 
Θέση  Ποίσσες 4 

(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  

ποδηλάτων προς ενοικίαση 
             20                                       

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του υπ'αριθμ.4165/20-5-2016 εγγράφου της Περιφερειακής Δ/νσης 

Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, οι τιμές εκκίνησης για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων αναψυχής  
θα διαμορφωθούν βάσει των τιμών των ομπρελοξαπλωστρών της εκάστοτε 

περιοχής/παραλίας. 

         

α/α 
    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ    
          ΤΙΜΕΣ  

ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡ

ΩΝ 

     ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ    
                                ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
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1              1€-5€    500€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ 

2               6€-10€ 1.000€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ 

3 11€-15€ 1.500€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ 

4 16€-20€ 2.000€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ 

5 21€-25€ 2.500€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ 

6 26€-30€ 3.000€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ 

7 31€ ΚΑΙ ΑΝΩ 3.500€+ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ Χ ΤΙΜΗ Ο/Ξ 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 

προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν.2971/01, την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) οι οποίοι θα 

διατεθούν με δημοπρασία, καθώς και η τιμή εκκίνησης ορίζονται ως εξής: 
 

α

/α 
 

Τοποθεσία 
Άσκηση 

Δραστηριότητας 
 

Τετραγω

νικά 
μέτρα 

Τιμή εκκίνησης 

             

1 
Θέση Οτζιάς 3 

(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση 

κανό και  

ποδηλάτων προς 

ενοικίαση  

          

20 
1.392,00€ 

[(12€Χ20τμ)+1500€]-20% 

             

2 
Θέση  Ποίσσες 4 

(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση 

κανό και  

ποδηλάτων προς 

ενοικίαση 

          

20                                       
960,00€ 

[(10€Χ20τμ)+1000€]- 20%  

  
Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων αιγιαλού 

και παραλίας. 
 

Τοποθεσία Eμβαδόν (m2) Διαστάσεις (m) 

Οτζιας 3 20 7,15 2,89 

Ποίσσες 4 20 7 2,95 
 

Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης, για τα τμήματα του αιγιαλού τα οποία θα διατεθούν με 

δημοπρασία, λήφθηκαν υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα της σύμβασης 

παραχώρησης της ίδιας θέσης των 5 (πέντε) τελευταίων ετών, και σε περίπτωση ανυπαρξίας (νέα 

σύμβαση παραχώρησης) των όμορων με αυτή θέσεων, καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα ως 

προς τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων αυτών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι:         
α) δύο (2) μηχανοκίνητα σκάφη 
β) είκοσι (20) κανό 
γ) δέκα (10) ποδήλατα θαλάσσης 
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Το αντάλλαγμα καθορίζεται στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται 

από το Δήμο από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, και εγκρίνεται από την οικεία Κτηματική 

Υπηρεσία (αρ. 7 της υπ’ αρ. πρωτ. 47458/15.5.2020 Κ.Υ.Α.). 
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: 
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 
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». 
Η καταβολή του ανταλλάγματος θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας Κ.Υ.Α, και 

τα οριζόμενα στο άρθρο 20  παρ. 2 του Ν.4690/30-5-2020, “...έκτακτες ρυθμίσεις για την 

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω 

πανδημίας....”. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

1. την εισήγηση του Προέδρου 
2. τις προμνημονευθείσες διατάξεις 
3. την αριθμ. 47458/15.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας και Εσωτερικών 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 (ΦΕΚ 1864/τ. Β'/15.5.2020) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση  

                                                      
 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Α) Τον προσδιορισμό της τιμής ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους δικαιούχους του άρθρου 3 της αριθμ. 47458/15.5.2020ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β' 1864) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  για τη διετία 2021-2022 ως εξής: 
 

   ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ                                                 

  α/α          Τοποθεσία                            €/τ.μ 

    1       Θέση Φρέαρ Κούνδουρος                              14,40  
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Β) Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01, την 

ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) οι οποίοι θα διατεθούν με 

δημοπρασία, καθώς και η τιμή εκκίνησης  για τη διετία 2021-2022 ορίζονται ως εξής: 
 

         

α/α 
    
     Τοποθεσία 

   Άσκηση 
      Δραστηριότητας      
                                 

   

Τετραγω

νικά 
  μέτρα 

  Τιμή εκκίνησης        

             

1 
Θέση Οτζιάς 3 

(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  

ποδηλάτων προς 

ενοικίαση  

          

20 
1.392,00€ 

[(12€Χ20τμ)+1500€]-20% 

             

2 
Θέση  Ποίσσες 4 

(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  

ποδηλάτων προς 

ενοικίαση 

          

20                                       
960,00€ 

[(10€Χ20τμ)+1000€]- 20%  

  
Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ανωτέρω ΚΥΑ 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 
 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, την υπ’αριθμ. 55/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

την υπ’αριθμ.115/18-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΙ2ΩΕΔ-3ΩΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ 

αριθμ.ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475/2020 (ΦΕΚ 2095/Β/01-06-2020) και οποιαδήποτε υπουργική 

απόφαση είναι σχετική με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, 

παραλίες στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 

και θα είναι σε ισχύ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)  Προσδιορίζει την τιμή  ανταλλάγματος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού και παραλίας στους δικαιούχους του άρθρου 3 της αριθμ. 47458/15.5.2020ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 

1864) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  για τη διετία 2021-2022 ως εξής: 
 

    ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ                                                 

  α/α          Τοποθεσία                            €/τ.μ 

    1       Θέση Φρέαρ Κούνδουρος                            14,40  

 

Β) Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με 

σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01, την 

ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) οι οποίοι θα διατεθούν με 

δημοπρασία, καθώς και η τιμή εκκίνησης  για τη διετία 2021-2022 ορίζονται ως εξής: 
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α/α 
    
     Τοποθεσία 

   Άσκηση 
      Δραστηριότητας      
                                 

   

Τετραγω

νικά 
  μέτρα 

  Τιμή εκκίνησης        

             

1 
Θέση Οτζιάς 3 

(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  

ποδηλάτων προς 

ενοικίαση  

        20 1.392,00€ 
[(12€Χ20τμ)+1500€]-20% 

             

2 
Θέση  Ποίσσες 4 

(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  

ποδηλάτων προς 

ενοικίαση 

        20                                       960,00€ 
[(10€Χ20τμ)+1000€]- 20%  

  
Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ανωτέρω ΚΥΑ 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 59/2021 
 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Καρθαία». 

[Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Βελισσαροπούλου, η οποία με τη σειρά της 

δίνει το λόγο στην κα Στυλιανή Δεμένεγα, ως υπεύθυνη Πολιτιστικών και η οποία έχει τρέξει το 

πρόγραμμα της Εκδήλωσης,, η οποία εισηγείται το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:  
«Ο Δήμος Κέας επιθυμεί να διοργανώσει φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση υπό τον γενικό 

τίτλο «Μια γιορτή για την Καρθαία», στο Αρχαίο Θέατρο της Καρθαίας το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου  

2021. 
Η εν λόγω εκδήλωση παρουσιάζει στο κοινό ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού και 

πολιτισμικού περιεχομένου, αντάξιο του αρχαίου χώρου της Καρθαίας.   
Η φετινή πρόταση για τη διεξαγωγή της μουσικής παράστασης αφορά σε μια επιλογή από 

αντιπροσωπευτικά τραγούδια από Μικρά Ασία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Κάτω Ιταλία, 

Ελλάδα κ.α. 
Όλα τα τραγούδια θα είναι ενορχηστρωμένα για να αποδοθούν από κουαρτέτο εγχόρδων, έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί ένα πάντρεμα παραδοσιακού και κλασικού ήχου, αναδεικνύοντας τις 

όμορφες μελωδίες και το «χρώμα» της κάθε χώρας ,όπως και τα κοινά τους μουσικά σημεία. 
Είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος μας να πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις στο εν λόγω 

θέατρο, καθώς αναδεικνύουν και προάγουν την  πολιτιστική μας κληρονομιά. Πέρυσι, δεν ήταν 

εφικτό να πραγματοποιηθεί  καμία εκδήλωση λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιορισμών 

που επικρατούσαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Φέτος, λαμβάνοντας υπόψη και 

τηρώντας όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η 

εκδήλωση «Μια Γιορτή για την Καρθαία», η οποία είχε σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία κατά τα 

προηγούμενα χρόνια. 
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μια Γιορτή για την Καρθαία» το 

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης». 
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Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

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

και την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Ελευθέριου Τζουβάρα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μια Γιορτή για την Καρθαία» το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 

2021. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης». 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 60/2021 
 

 

 

 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση 4ης 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 το 5ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2021 ψηφίστηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2021 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί. Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 117-
2021_Ψ6ΩΥΩΕΔ-ΑΨΓ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας προτείνουμε την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού ως εξής: 

 

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 
 
 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6062 
Έξοδα κηδείας 

αποβιούντων υπαλλήλων 
(άρθρο 112Ν.118/81) 

0,00 1.000,00 1.000,00 

20.6117.0005 
Αμοιβή εκτιμητή ακινήτων 

για τον δρόμο ΧΥΤΑ 
0,00 1.000,00 1.000,00 

20.6412.0002 
Λοιπά έξοδα μεταφοράς - 

φορτοεκφορτωτικά 
1.000,00 -500,00 500,00 

20.6662.0004 
Προμήθεια λαμπτήρων 
για δημοτικό φωτισμό 

10.000,00 -1.500,00 8.500,00 

  11.000,00 0,00 11.000,00 
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Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

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 -1.000,00 2.000,00 

25.6262.0029 

Συντήρηση και επισκευή 
αυτοματισμών 

αντλιοστασίων ύδρευσης 
Ιουλίδας 

2.000,00 2.500,00 4.500,00 

25.6412 
Έξοδα μεταφοράς αγαθών 

φορτοεκφορτωτικά 
1.500,00 -500,00 1.000,00 

     

  9.500,00 0,00 9.500,00 

 
 
 

Λοιπές Δαπάνες 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμέ-

νος Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

00.6111.0002 
Αμοιβές 

συμβολαιογράφων 
3.500,00 -1.500,00 2.000,00 

00.6421 
Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών 

3.000,00 1.000,00 2.500,00 

00.6431.0003 
Δημιουργία 

οπτικοακουστικού υλικού 
τουριστικής προβολής 

5.000,00 -1.950,00 1.550,00 

00.6431.0011 
Έξοδα ενημέρωσης και 

προβολής 
10.000,00 -1.000,00 9.000,00 

00.6432.0001 Δαπάνες εκθέσεων στο 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 
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εσωτερικό  και στο 
εξωτερικό 

00.6443.0004 
Δαπάνη πανηγυριού Αγ. 

Τριάδας 
1.000,00 -1.000,00 0,00 

10.7135.0002 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 1.240,00 1.740,00 

10.7515.0001 

Συμμετοχή στον 
Αναπτυξιακό Οργανισμό 
Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Ν. Αιγαίου 

0,00 9.000,00 9.000,00 

15.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα 
ΜΟΝΙΜΩΝ) 

12.800,00 -12.800,00 0,00 

15.6041.0003 
Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων παιδικού 
σταθμού 

0,00 12.800,00 12.800,00 

15.6051 
Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 

3.200,00 -3.200,00 0,00 

15.6054.0003 
Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων παιδικού 

σταθμού 
0,00 3.200,00 3.200,00 

15.6471.0007 

Πολιτιστική εκδήλωση 
έκθεσης φωτογραφίας 

«Βιόσφαιρα - 
Φωτογραφικά τεκμήρια 

Κέας» 

6.500,00 -500,00 6.000,00 

15.6473.0003 

Έξοδα οργάνωσης 
κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και 
υπηρεσιών πρόνοιας 

35.000,00 -2.000,00 15.000,00 

15.7135.0002 
Προμήθεια επιγραφών 

πληροφοριακού 
περιεχομένου 

1.000,00 1.500,00 2.500,00 

30.7135.0003 
Προμήθεια ειδών οδικής 

σήμανσης 
1.500,00 -1.000,00 500,00 

30.7135.0015 
Προμήθεια πινακίδων 

σήμανσης για τα 
μονοπάτια 

3.000,00 -3.000,00 0,00 

70.6262.0009 
Συντήρηση και επισκευή 
αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

5.000,00 -940,00 4.060,00 
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70.6681.0003 
Είδη άμεσης ανάλωσης 

φαρμακείου για το 
σφαγείο 

150,00 150,00 300,00 

70.6699.0001 
Προμήθεια αναλωσίμων 

σφαγείου 
3.000,00 1.000,00 4.000,00 

  96.150,00 0,00 75.150,00 

Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό 
 
Ο κ. Νικ. Δεμένεγας, επικεφαλής της μειοψηφίας λέει ότι ,θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ κατά πάγια τακτική, καθώς 
θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός και η εκτέλεσή του είναι επιλογές  της πλειοψηφίας. 
 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, 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 117-2021_Ψ6ΩΥΩΕΔ-ΑΨΓ 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(9 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 61 /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 του ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 

ΠΕΤΡΟΥ για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων. 
Ο Κονιδάρης Σπυρίδων, ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών και αξεσουάρ στην  

Πλατεία Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2554/9-6-2021 αίτηση στον Δήμο για 

μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 7τμ. για την τοποθέτηση σταντ για την 

έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
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2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ  

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων. 
Η Παπανικολάου Στυλιανή, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ στην  

Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2592/10-6-2021 αίτηση στον Δήμο για 

μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1,60τμ. 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. 
 

Εισηγούμαστε θετικά ως προς την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου 1,60τ.μ. για την επιχείρηση της 

Παπανικολάου Στυλιανής. 
 

Εισηγούμαστε αρνητικά ως προς την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου 7τμ. για την επιχείρηση του 

κ. Κονιδάρη, διότι, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, προκύπτει ότι μετά την τυχόν παραχώρηση του 

αιτούμενου χώρου, ο υπολειπόμενος δρόμος (κατά φάρδος) μπροστά και πλαγίως του 

καταστήματος δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των διερχομένων.  
 

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 
 

1. Εγκρίνει την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου, μόνο εφόσον είναι ταμειακά  ενήμερη, συνολικής 

επιφάνειας 1,60τ.μ στην ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ιδιοκτήτη 

καταστήματος, ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για 

την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός της.,  
ενώ 
2. Δεν εγκρίνει την εκμίσθωση του αιτούμενου χώρου συνολικής επιφάνειας 7τ.μ στον ΚΟΝΙΔΑΡΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ, ιδιοκτήτη καταστήματος τουριστικών ειδών και αξεσουάρ στην  

Πλατεία Ιουλίδα Κέας, διότι, ο υπολειπόμενος δρόμος (κατά φάρδος) μπροστά και πλαγίως του 

καταστήματος δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των διερχομένων.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 62/2021 
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Θέμα 7ο: Συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Youth Forum on 

Environment”.[Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,  

Ο Δήμος Κέας προγραμματίζει τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Youth Forum 

on Environment”, που εντάσσεται στο Erasmus+ , το οποίο μέσα από ένα δημόσιο διάλογο θα 

φέρει κοντά μαθητές και νέους από διαφορετικές χώρες, από απομακρυσμένες περιοχές, με 

διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, ώστε να εκπαιδευτούν μέσα από διάφορες 

διαδραστικές δραστηριότητες ως προς το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.  

Στα πλαίσια του προγράμματος πρόκειται να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα με 

πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ώστε να κινητοποιηθούν οι μαθητές, να 

δημιουργηθούν μια σειρά από προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες 

θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, η δημιουργία ενός εγχειριδίου καλών πρακτικών που 

θα απευθύνεται σε μαθητές αναφορικά με την κλιματική αλλαγή. Επίσης, όσοι μαθητές και νέοι 

που επιθυμούν, μπορούν να φιλοξενηθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να ελέγξουν την 

εφαρμογή καλών πρακτικών και να ανταλλάξουν απόψεις ως προς την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.   

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει καμία οικονομική 

επιβάρυνση για τον Δήμο Κέας. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο εν 

λόγω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δημάρχου, 
                               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Youth Forum on Environment”, 

που εντάσσεται στο Erasmus+. 
Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου για όποιες απαιτούμενες ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 63 /2021 

 
 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 

 

Ακολουθεί συζήτηση και ενημέρωση επί θεμάτων, όπως για την ανέγερση του ναυαγίου έξω 

από το λιμάνι Κορησσίας, για έγκριση προγραμμάτων Αντώνης Τρίτσης, για θέματα που 

συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της Δημάρχου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. 
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Πέτσα, για θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντησή της με τον Περιφερειάρχη στη Σύρο για 

έργα και μελέτες.  
Ο κ. Καμίλης επίσης ενημερώνει το ΔΣ για την απαράδεκτη συμπεριφορά των πολιτών όσον 

αφορά στα σκουπιδιών και την ανακύκλωσης, κυρίως μπαζών και πραγμάτων που δεν μπορεί να 

δεχθεί ο ΧΥΤΑ. 
 

 

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                      

 

 


