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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 14ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 23η  Ιουλίου 2021 

 

Σήμερα, 23 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 3364/19-7-2021 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.Μαρία Μ. Πατηνιώτη  
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   4.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος  
5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 5.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
6.Αντώνιος Ν.Λουρής   (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος) 
7.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
8.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας      

9.Νικόλαος Β. Δεμένεγας       

10.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη           

11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης      

12.Στυλιανός Γκρέκας  

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας και η 

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

συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών. 
Συνδέθηκε ο κ. Βασ. Βαλεράς κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 
Δεν αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/7/2021 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3364/19-7-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 5ης 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: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 4ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Αντ. Λουρής] 
 

Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για 

κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (1η-6η μηνιαία κατανομή έτους 2021) 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 6ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ  των δήμων του έτους 2021 για επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων των σχολείων των ΟΤΑ.[εισηγητής:  Δημοτική σύμβουλος κα. Μαρία 

Πατηνιώτη] 
 

Θέμα 7ο: Έγκριση κατανομής πρόσθετης επιχορήγησης στην ΕΣΕ Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Κέας. .[εισηγητής:  Δημοτική σύμβουλος κα. Μαρία Πατηνιώτη] 
 

Θέμα 8ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη  επενδυτικού τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” 

σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020)”.  

[εισηγητής:  Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 9ο: Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» . [εισηγητής:  Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Προσήλθε ο κ.Βαλεράς κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος, για το οποίο και ψήφισε. 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 5ης 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, 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 45916 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για την  υπηρεσία «Κάλυψη δαπανών παροχής 

υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες και μη παραλίες» (ΑΔΑ:6Γ6Η46ΜΤΛ6-

5ΝΨ), με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση της υπηρεσίας, ποσού 56.537,10€. 

4) την υπ’αριθμ. 121_2021_(ΑΔΑ:6ΛΓΟΩΕΔ-3ΧΙ) δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

Εισηγούμαστε τα κάτωθι: 

1) Την αποδοχή της απόφασης 45916 του Υπ. Εσωτερικών για την  υπηρεσία «Κάλυψη δαπανών 

παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες και μη παραλίες» 

(ΑΔΑ:6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ), ποσού 56.537,10€. 

2)Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 και την ένταξη σε αυτόν της ανωτέρω 

χρηματοδότησης ως εξής: 

 

Κ.Α. 

Εσόδου. 
Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

1219.0005 
Επιχορήγηση για την  

ναυαγοσωστική κάλυψη 

παραλιών 
0,00 56.537,10 56.537,10 
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Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό 

 

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 121_2021_(ΑΔΑ:6ΛΓΟΩΕΔ-3ΧΙ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1-Αποδέχεται την χρηματοδότηση ποσού 56.537,10 σύμφωνα με την απόφασης 45916 του Υπ. 

Εσωτερικών για την  υπηρεσία «Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης 

σε οργανωμένες και μη παραλίες» (ΑΔΑ:6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ),  

2- Εγκρίνει την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 64/2021 
 

 

Κ.Α. Δαπάνης. 
Περιγραφή Κ.Α. 

Εσόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

70.6041.0001 
Τακτικές αποδοχές 

ναυαγοσωστών (αρθ 7 

ΠΔ 71/2020) 
0,00 12.700,00 12.700,00 

70.6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές 

ναυαγοσωστών (αρθ 7 

ΠΔ 71/2020) 
0,00 4.935,00 4.935,00 

70.6699.0006 

Προμήθεια 

αναλωσίμων 

ναυαγοσωστών (αρθ 7 

ΠΔ 71/2020) 

0,00 3.902,10 3.902,10 

70.7135.0018 

Προμήθεια πάγιου 

εξοπλισμού 

ναυαγοσωστών (αρθ 7 

ΠΔ 71/2020) 

0,00 35.000,00 35.000,00 

  0,00 56.537,10 56.537,10 
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Θέμα 2ο :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 

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 2021 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους: 
 

1. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιακώβου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

Εποχιακό ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με την επωνυμία «Η στροφή του Μίμη» που βρίσκεται 

στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 4561/17-8-2016 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 2965/29-6-2021) 
2. CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1014239/3-

4-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2966/29-6-2021) 
3. Παούρης Ιωάννης του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στη θέση Πιάτσα Ιουλίδας Κέας, με αρ.άδειας μουσικής 5339-12/9/2014 (αρ. 

πρωτ. αίτησης: 2967/29-6-2021) 
4. Ν. ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην θέση Βουρκάρι Κέας, με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση 

μουσικής 1199368(v.0) (αρ. πρωτ: αίτησης:3023/5-7-2021) 
5. «ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό βεβαίωσης 

γνωστοποίησης για χρήση μουσικής 1059/30-3-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3093/7-7-2021) 
6. «Μιχαήλη Αικατερίνη του Νεκταρίου» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  στην θέση  Ιουλίδας Κέας 

με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής 1206966(v.0) (αρ. πρωτ: αίτησης:3244/14-7-2021) 
7.  «P. LLESHI & ΣΙΑ ΕΕ» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Σνακ Μπαρ 

Καφετέρια»  στην θέση Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής 1207004(v.0) 

(αρ. πρωτ: αίτησης:3245/14-7-2021) 
8. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναργύρου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Κάτω Μεριά Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 

1005955.2 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3452/22-7-2021) 
 

Ο κ. Αντώνιος Πατηνιώτης και ο κ Κωνσταντίνος Δεμένεγας δεν συμμετέχουν στη συζήτηση 

ούτε ψηφίζουν λόγω του ιδίου συμφέροντος. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από 

θορύβους Μουσικής»  
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Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
Το γεγονός ότι για το ανωτέρω κατάστημα δεν έχει βεβαιωθεί παράβαση που να σχετίζεται με 

διατάραξη κοινής ησυχίας, για το προηγούμενο έτος. 
Το ότι ο ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερος για την έκδοση της εν λόγω άδειας 
Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω 

διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2021 στα καταστήματα 

1. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιακώβου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

Εποχιακό ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με την επωνυμία «Η στροφή του Μίμη» που βρίσκεται 

στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 4561/17-8-2016 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 2965/29-6-2021) 
2. CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1014239/3-

4-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2966/29-6-2021) 
3. Παούρης Ιωάννης του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στη θέση Πιάτσα Ιουλίδας Κέας, με αρ.άδειας μουσικής 5339-12/9/2014 (αρ. 

πρωτ. αίτησης: 2967/29-6-2021) 
4. Ν. ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην θέση Βουρκάρι Κέας, με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση 

μουσικής 1199368(v.0) (αρ. πρωτ: αίτησης:3023/5-7-2021) 
5. «ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό βεβαίωσης 

γνωστοποίησης για χρήση μουσικής 1059/30-3-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3093/7-7-2021) 
6. «Μιχαήλη Αικατερίνη του Νεκταρίου» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»  στην θέση  Ιουλίδας Κέας 

με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής 1206966(v.0) (αρ. πρωτ: αίτησης:3244/14-7-2021) 
7.  «P. LLESHI & ΣΙΑ ΕΕ» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Σνακ Μπαρ 

Καφετέρια»  στην θέση Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής 1207004(v.0) 

(αρ. πρωτ: αίτησης:3245/14-7-2021) 
8. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναργύρου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Κάτω Μεριά Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 

1005955.2 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3452/22-7-2021) 
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Οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 65/2021 
 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος 

το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021 που 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 136/2020 απόφασή μας και 

αναμορφώθηκε με την υπ' αριθμ 34/2021, είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί εκ νέου, προκειμένου 

να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες καθώς και για την εφαρμογή των υπ’ αρίθμ. 

ΑΔΑ: 6ΩΕΞ46Ψ844-Σ3Θ και 9ΨΧ746Ψ844-ΗΜ8 αποφάσεων χρηματοδότησης του Πράσινου 

Ταμείου.  
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 2η αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί με 

νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του και προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού 

προγράμματος ως εξής: 
 

Στον ΚΑ 64.7332.0001, «Εργασίες βελτίωσης Πλατείας Ιουλίδας» μείωση από ποσό 48.845,00 € 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), σε ποσό 29.760,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), δηλ. μείωση κατά 19.085,00 € 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), μείωση από ποσό 25.555,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 0,00 € 

(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) δηλ. μείωση κατά 25.555,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) και 

αύξηση από ποσό 0,00 € (Πράσινο Ταμείο), σε ποσό 44.640,00 € (Πράσινο Ταμείο), δηλ. 

αύξηση κατά 44.640,00 € (Πράσινο Ταμείο). Το σύνολο του ΚΑ μένει σταθερό στα 

74.400,00€. 
 

Στον ΚΑ 30.7332.0003, «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων» μείωση 

από ποσό 16.434,00 € (ΣΑΤΑ 2021), σε ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ 2021), δηλ. μείωση κατά 16.434,00 

€ (ΣΑΤΑ 2021), μείωση από ποσό 5.886,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)  σε ποσό 3.235,00 € 

(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)  δηλ. μείωση κατά 2.651,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) και αύξηση 

από ποσό 0,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), σε ποσό 19.085,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), δηλ. αύξηση 

κατά 19.085,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).Το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 

παραμένει σταθερό στις 52.080,00 € . Το σύνολο του ΚΑ μένει σταθερό στα 74.400,00€. 
 

Δημιουργία ΚΑ………… “Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και 

Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς” με ποσό 22.088,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) και 

31.132,00 € (Πράσινο Ταμείο), συνολικό ποσό 55.220,00 € 
 

Αύξηση ΚΑ 25.7412.0008, «Μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης» 

από ποσό 5.000,00 €, σε ποσό 25.692,00 €, δηλ. αύξηση ΚΑ κατά 20.692,00 €. Συγκεκριμένα 

αύξηση από ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 4.258,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 

5122), δηλ. αύξηση κατά 4.258,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) και αύξηση από ποσό 5.000,00€ 

(ΣΑΤΑ 2021), σε ποσό 21.434,00 € (ΣΑΤΑ 2021), δηλ. αύξηση κατά 16.434,00€ (ΣΑΤΑ 2021). 
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Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και  
την εισήγηση του Αντιδημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Κέας ως 

αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 66/2021 
 

 

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

Λουρής] 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγος τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Λουρή, ο οποίος 

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  αναφέρει ότι: «Οι κάτωθι πολίτες ζητούν με 

αίτησή τους τη μίσθωση κοινόχρηστων χώρων:  
 

1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ως νόμιμη εκπρ/πος της εταρείας IL GATTO CAFFE IKE για  ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. 
Η εταρεία IL GATTO CAFFE IKE, με δραστηριότητα σνακ μπαρ με παροχή σερβιρίσματος 

στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 3248/14-7-2021 αίτηση στον Δήμο για 

μίσθωση κοινοχρήστου χώρου επιφάνειας 9,50τμ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην 

πρόσοψη του καταστήματός της και 5,37τμ σε παρακείμενο χώρο του καταστήματος. συνολικής 

επιφάνειας  14,87τ.μ 
 

Εισηγούμαστε θετικά για τη χορήγηση της επιφάνειας 9,50τμ στη πρόσοψη αλλά όχι για τα 5,37 σε 

παρακείμενο χώρο, διότι εκεί στενεύει ο δρόμος και εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών. 
 

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. 



14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 23η Ιουλίου 2021 

9 

 

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,  
 

Ο κ. Βουτσινάς ψηφίζει ΚΑΤΑ διότι αμφισβητεί ότι ο αιτούμενος χώρος των 9,5 τμ είναι ο 

πραγματικός. 
ΥΠΕΡ ψηφίζει και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γ. Δεμένεγας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(13 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ) 

 

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στους κάτωθι πολίτες, μόνο εφόσον είναι ταμειακά  

ενήμεροι. 
 

1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου  χώρου συνολικής επιφάνειας 9,50τμ. για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός, στην εταρεία IL GATTO CAFFE 

IKE, με δραστηριότητα σνακ μπαρ με παροχή σερβιρίσματος στην Ιουλίδα Κέας. 
 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 67/2021 
 

 

Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων 

για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (1η-6η μηνιαία κατανομή 

έτους 2021) [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Ελ.Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος 

το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 29852/16.04.2021 

έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερωθήκαμε για την 

κατανομή με τον τίτλο “Kεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00€, το 

οποίο αποδίδεται ως 1η, 2η και 3η μηνιαία δόση έτους 2021 για το Δήμο Κέας, ενώ με το υπ’ 

αριθμ. 53550/16.07.2021 έγγραφο ενημερωθήκαμε για την 4η, 5η και 6η  μηνιαία δόση κατανομής, 

αντίστοιχου ποσού. 
Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την 1η, 2η, 3η , 

4η, 5η και 6η μηνιαία δόση έτους 2021, συνολικού ποσού 55.080,00 € για κάλυψη έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής: 
 

ΚΑ 25.7312.0025: «Διάνοιξη γεωτρήσεων»: ποσό 24.800,00 € εκ των 24.800,00 € 
ΚΑ 30.7413.0028: «Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ. Γεώργιο έως το 

Γιαλισκάρι»: ποσό 2.000 € εκ των 2.000 €  
ΚΑ 25.7412.0008: «Μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης»: ποσό 

21.434,00 € εκ των 47.780,00 €  (η διαφορά καλύπτεται από ΣΑΤΑ 5112)  
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ΚΑ 30.7413.0030: «Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί»: ποσό 4.986,00 € 
 εκ των 5.000,00 € (το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί σε επόμενη κατανομή) 

ΚΑ 30.7412.0026: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού 

Κορησσίας Ξύλων»: ποσό 1.860,00,00 € εκ των 1.860,00 € 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα υπ’ αριθμ. 

29852/16.04.2021 & 53550/16.07.2021 έγγραφα του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ.Α. του 

Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το λογαριασμό του 

Υπουργείου που τηρείται με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 

55.080,00 €, για το Δ. Κέας, το οποίο αποδίδεται ως 1η, 2η, 3η ,4η ,5η  και 6η μηνιαία δόση έτους 

2021 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται και κατανέμει την 1η, 2η, 3η ,4η ,5η  και 6η  ΣΑΤΑ έτους 2021, συνολικού ποσού 

55.080,00 €, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής: 
 

ΚΑ 25.7312.0025: «Διάνοιξη γεωτρήσεων»: ποσό 24.800,00 € εκ των 24.800,00 € 
ΚΑ 30.7413.0028: «Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ. Γεώργιο έως το 

Γιαλισκάρι»: ποσό 2.000 € εκ των 2.000 €  
ΚΑ 25.7412.0008: «Μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης»: ποσό 

21.434,00 € εκ των 47.780,00 €  (η διαφορά καλύπτεται από ΣΑΤΑ 5112)  
ΚΑ 30.7413.0030: «Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί»: ποσό 4.986,00 € 
εκ των 5.000,00 € (το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί σε επόμενη κατανομή) 
ΚΑ 30.7412.0026: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού 

Κορησσίας Ξύλων»: ποσό 1.860,00,00 € εκ των 1.860,00 € 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 68/2021 
 

 

Θέμα 6ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ  των δήμων του έτους 2021 για επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων των σχολείων των ΟΤΑ. 
 

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

εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 267§2 του Ν. 

3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων», το άρθρο 113§6 του Ν. 

1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και το υπ’ αριθμ. 58203/07.07.2021 

έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε 

εκτέλεση της αριθμ. 49911/06.07.2021 απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ (ΑΔΑ:66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7), 

κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 8.700,00€ για την συντήρηση και επισκευή των κτιρίων 

των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης έτους 2021. 
Στο προαναφερόμενο ποσό γίνεται παρακράτηση για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

(Τ.Π.Δ.), ύψους 0,15%, δηλαδή ποσό ύψους 13,05€. Επομένως το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 

8.686,95€. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 9/2021 απόφαση της 

Δ.Ε.Π., καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 
α) αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ εσόδου 1312.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2021 
β) εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση του ποσού 

των 8.700,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 13,05€) σε βάρος 

της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021 με ΚΑΕ εξόδου 00.6711.0005 
γ) αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών του Δήμου. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ, το ποσό που αποδίδεται, 

πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων 

των μονάδων Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κέας. 
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9/2021 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π. 

εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 
 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό Επιχορήγησης Αιτιολογία 
ΕΣΕ Α’ βάθμιας Εκπ/σης 6.686,95€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
ΕΣΕ Β’ βάθμιας Εκπ/σης 2.000,00€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
ΣΥΝΟΛΟ 8.686,95€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Αποδέχεται επιχορήγηση για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων των μονάδων Α’ 

θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κέας που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ εσόδου 1312.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2020. 
2. Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού των 

8.700,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 13,05€) σε βάρος της 

εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2020 με ΚΑΕ εξόδου 00.6711.0005 ως 

εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 8.686,95€ 
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 0,00€ 
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 

ΣΥΝΟΛΟ 8.686,95€ 
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
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3. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του 

Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 69/2021 
 

 

 

Θέμα 7ο: Έγκριση κατανομής πρόσθετης επιχορήγησης στην ΕΣΕ Α’ θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Κέας. . 
 

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

εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ. 7/2021 απόφασή 

της  η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 15/2021 απόφαση της 

ΕΣΕ Αθμιας Εκπ/σης, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της 

ΕΣΕ με το ποσό των 10.000,00€. 

Η επιχορήγηση ζητείται για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών των σχολικών 

μονάδων αρμοδιότητας της Α/θμιας, καθώς δεν επαρκεί το ποσό της επιχορήγησης που λάμβανε 

έως τώρα. 
Η τακτική κατανομή του ποσού των 20.000€ προς την σχολική επιτροπή αλλά και η κατανομή 

από ΚΑΠ για συντήρηση και επισκευή έτους 2021 δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των 

έξι σχολικών μονάδων της.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 3 περ. ε του Ν. 2463/2006, βάσει των 

οποίων οι έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της 

Κοινότητας, αποτελούν υποχρεωτική δαπάνη, εισηγούμαστε θετικά για την εν λόγω επιχορήγηση, η 

οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης» 

του Προϋπολογισμού 2021 στον οποίον υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 
 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη και την εισήγηση της κας 

Βελισσαροπούλου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει έκτακτη επιχορήγηση στην Ε.Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 10.000,00€, 

το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α/θμιας 

εκπαίδευσης» του Προϋπολογισμού 2021 στον οποίον υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 70/2021 
 

 

 

 

Θέμα 8ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη  επενδυτικού τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” 
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σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020)”.  

[εισηγητής:  Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Κέας, με την απόφαση 195/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-ΥΤΙ), ενέκρινε την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης της πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της 

Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» στο 

χρηματικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα 

προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο : «Ελλάδα 1821 - 

Ελλάδα 2021».  
Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)  με το υπ’αρίθ. Πρωτ. 3326/04.06.2021 έγγραφό του (ΑΔΑ: 

634Σ46ΜΤΛ6-Φ8Ω) μας γνωστοποίησε την ένταξη της ανωτέρω πράξης στο πρόγραμμα   

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  
Στην Υπηρεσία μας έφτασε το υπ’ αρίθμ. 57970/07.07.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας 

του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο θέτω υπόψη σας, με το οποίο μας 

ανακοινώθηκε η έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα  

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”. Στο ανωτέρω έγγραφο, δίνονται σαφείς οδηγίες για τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται  για την συνομολόγησή του.  
Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 131/2021 (ΑΔΑ: Ψ10ΞΩΕΔ-ΟΣ4), απόφασή της 

εισηγείται θετικά την αποδοχή των εν θέματι όρων ως αναφέρονται στο υπ’ αρίθμ. 

57970/07.07.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 
 

Εισηγούμαστε την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων, στην 3742-8/01-07-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΘΗ469ΗΗ7-ΡΗ8) απόφασή του, 

με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο  Δήμο μας 

συνολικού ποσού 81.046,40 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης 

Τρίτσης”, για την εκτέλεση της πράξης:  «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των 

θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το 

μέλλον», και ως αυτοί αναφέρονται σαφώς και αναλυτικά στο υπ’αρίθμ. 57970/07.07.2021  

έγγραφό του. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 69 του Ν. 4509/2017, την  ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), το υπ’ αρίθμ. 

57970/07.07.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, 

την απόφαση 131/2021 της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση της Δημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

& Δανείων, στην 3742-8/01-07-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΘΗ469ΗΗ7-ΡΗ8) απόφασή του, με την οποία 

εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο  Δήμο μας συνολικού ποσού 

81.046,40 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, για την εκτέλεση 
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της πράξης:  «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από 

το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» ως εξής: 
 

1. Επιτόκιο χορήγησης: 
Σταθερό επιτόκιο 3,10% , από ίδιους πόρους του Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο 

συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που 

αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε. 
 

2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου 

της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση 

ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας. 
 

3. Τοκοχρεολυτική δόση : 
Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: € 6.797,35 
 

€ 3.398,67 
Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του 

δανείου που θα προέλθει από ίδιους πόρους του Τ.Π. & Δανείων. 
 

4. Ενδιάμεσοι τόκοι: 
Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου - προμήθειας - 

μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο 

αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης 

του έργου - προμήθειας - μελέτης. 
 

5. Ασφάλεια δανείου: 
Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου 

προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των 

πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ'αριθμ. 22766/9-4-

2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα: 
«Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από 

όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 

παρ.6 περ.β' του ν. 1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής 

τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε 

πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν 

χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και 

μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του 

ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή 

τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το 

«Τ.Π & Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν 

από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την 

αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε 

κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα 

με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ' αριθμ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του 

συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων». 
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6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου : 
Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο 

«Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκγωρεί στο «Τ. Π. & 

Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή 

θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτελέσεως. 
 

7. Δικαιώματα : € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη 

συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β) 

έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο 

των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών 

συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε]. 
 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

Κέας, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 71/2021 
 

 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» . [εισηγητής:  

Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 

4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - 

Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (στο εξής 

ΝΟΜΟΣ), για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η 

ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) 

διάθεση. Κατά την εφαρμογή της ιεραρχίας αυτής πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, τα οποία 

προωθούν εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο, από περιβαλλοντικής απόψεως 

αποτέλεσμα. 
Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση σύναψης συμφωνητικού με την εταιρεία 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΚΗ-ΣΤΟΥΠΙΩΝ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ για τη 

διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης του Δήμου Κέας.  
Αντικείμενο του εν λόγω συμφωνητικού είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και 

προϋποθέσεων συνεργασίας των παραπάνω συμβαλλόμενων για την οργάνωση και λειτουργία 
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προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ειδών ένδυσης και υπόδησης εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Κέας. 
Ο Δήμος ΚΕΑΣ, στο πλαίσιο της επέκτασης των πρωτοβουλιών του σχετικά με την εφαρμογή 

προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων ρευμάτων στερεών αποβλήτων, είναι 

προσανατολισμένος σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, 

ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέρος του οποίου αποτελεί το δίκτυο ανακύκλωσης 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης. 
Η συλλογή των μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων θα γίνεται σε ειδικούς κάδους, 

καλαίσθητους, διαστάσεων περίπου 1x2 m, οι οποίοι θα φέρουν στοιχεία / πληροφορίες  σχετικά με 

τις δράσεις και το έργο της ανακύκλωσης. Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα κεντρικά 

σημεία του δήμου, προσιτά στο κοινό, που θα καθορισθούν από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 

Δήμου.  
Ο Δήμος θα έχει την εποπτεία της αποκομιδής των κάδων, θα υποβοηθά στο έργο της χωριστής 

συλλογής και θα ενημερώνει για την πορεία των τακτικών ή άμεσων αναγκών αποκομιδής του 

περιγραφόμενου υλικού. 
Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει και να παραχωρεί στατιστικά στοιχεία προόδου του 

προγράμματος και στοιχεία διάθεσης – αξιοποίησης των περισυλλεγμένων υλικών.. 
Το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης των απαιτούμενων κάδων, καθώς και το κόστος του 

έργου, η τελική διάθεση, επεξεργασία και διαχείριση των συλλεγόμενων υλικών, αφορά και θα 

βαρύνει αποκλειστικά την Εταιρεία. 
Από τη δράση αυτή προκύπτουν τα εξής οφέλη για το Δήμο Κέας: 
α) Σημαντική περιβαλλοντική ωφέλεια από τη μείωση του όγκου των αστικών αποβλήτων που 

οδηγούνται προς υγειονομική ταφή,  
β) Μείωση του ετήσιου κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων, από την εκτροπή συλλογής, 

μεταφοράς και διάθεσης των μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων στον ΧΥΤΑ,  
γ) Εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης των περισυλλεγμένων 

υλικών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση μετά την διαλογή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  
δ) Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου, δια της προσφοράς ειδών στους κοινωνικά και 

οικονομικά αδύναμους δημότες  
ε) Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν την Ανακύκλωση του Δήμου. 
στ) Η Εταιρεία επιβαρύνεται το κόστος της μεταφοράς. 
 

Η διάρκεια του εν λόγω συμφωνητικού θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, αρχόμενης από την 

ημερομηνία υπογραφής του, ενώ θα ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος, εκτός εάν ένα από τα μέρη 

του γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο καταγγελία του συμφωνητικού όχι αργότερα από ένα (1) 

μήνα πριν την λήξη της διάρκειάς της ή τη λήξη κάθε ανανεούμενης περιόδου. 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις 

του Ν. 4042/2012 και την εισήγηση της Δημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη συμφωνητικού με την εταιρεία ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΡΑΚΗ-ΣΤΟΥΠΙΩΝ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και 

υπόδησης του Δήμου Κέας με τους ανωτέρω όρους 
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Β. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

Κέας, για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 72/2021 
 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 

 

Ακολουθεί ενημέρωση επί θεμάτων έργων και εγκρίσεων χρηματοδοτήσεων. Καθώς και 

ενημέρωση για εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την καλοκαιρινή περίοδο. 
 

 

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                      

 

 


