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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης/02.07.2021 

  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς 
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, 
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 2931/28.06.2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα 
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 
 

 

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε 
τηλεφωνικά.  
 
 

           ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ                                          ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ 

 
1. Τζουβάρας Ελευθέριος            
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                             ΟΥΔΕΙΣ 

3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος 

4. Βουτσινάς Γεώργιος 

5. Πατηνιώτη Μαρία             

6. Δεμένεγας Νικόλαος 

7. Γροσομανίδη Παρασκευή     
 
    

 

 
 
 
 
 
 

 
 Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού 

πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Μαριάννα Μωραΐτη. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 2ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2931/28.06.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010) 
 

 ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των 

παραλιών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 

Ελευθέριος]  

 ΘΕΜΑ 2ο : Εξέταση αιτημάτων ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για 

μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020.   [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
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 ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των 

παραλιών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 

Ελευθέριος]  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
«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€. 

 

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 δεσμευτική εισήγηση για 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. 

 Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων” 
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020 

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 ανωτέρω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021, για τη σχετική ψήφισή της. 
 

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

     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 121/2021 

 

 

 

 

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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 ΘΕΜΑ 2ο : Εξέταση αιτημάτων ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για 

μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020.   [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 4688/2020:  
«1. Έως τις 30.11.2020, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη 
διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α  ́ 153) και κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και 
προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο 
ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο 
παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής 
παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που 
προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος 
από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί 
πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη 
παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 
24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α ́ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης 
τους λαμβάνει χώρα ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα 
προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει 
αναλόγως το άρθρο 13 του ως άνω βασιλικού διατάγματος. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων 
ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που 
παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
2. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, για 
τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη 
διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία 
και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β ́ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την 
ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε 
κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων 
η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 
μ.).Δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαμβάνουν τα 
τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και 
λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές 
διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων 
στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων 
έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με 
απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά 
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προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του 
πενήντα τοις εκατό (50%).» 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν 4795/2021 ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021 
τροποποιήθηκε το  πρώτο, τέταρτο, και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 
(Α' 101), σχετικά με την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων  και  η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Έως την 31η.10.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη 
διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α' 153) και κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και 
προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο 
ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την 
προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. 

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής 
παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που 
προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος 
από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί 
πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη 
παραχώρηση χώρου γίνεται κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α' 
171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή 
αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού 
διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών 
σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό». 

Ενόψει των παραπάνω θέτω υπόψη σας αιτήματα μισθωτών κοινοχρήστου χώρου οι οποίοι 
αιτούνται επιπλέον χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή μείωση του τέλους κοινοχρήστου 
χώρου έως 50% για το έτος 2021: 
 

➢ Κοσμάς Πολίτης του Ιωάννη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “KEA BREEZE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” με την υπ' αριθμ. 2113/20-5-2021 αίτηση  

➢ Ελένη Ρουσσουνέλου του Παντελή με την υπ' αριθμ. 2915/28-6-2021 αίτηση  

➢ Ιωάννης Παούρης του Νικολάου με την υπ' αριθμ. 2726/17-6-2021 αίτηση  

➢ Δημήτριος Παούρης του Νικολάου με την υπ' αριθμ. 2782/18-6-2021 αίτηση 

➢ Αντώνιος Χαμπάκης του Νικολάου με την υπ' αριθμ. 2327/31-5-2021 αίτηση  

➢ Ιωάννης Ποδόγυρος του Νικολάου με την υπ' αριθμ. 2402/2-6-2021 αίτηση 

➢ Αντώνιος Ποδόγυρος του Βασιλείου με την υπ' αριθμ. 2747/17-6-2021 αίτηση  

➢ Δημήτριος Λαγκώνης του Ελευθερίου ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας LEON IKE με την 
υπ' αριθμ. 1830/6-5-2021 αίτηση  

➢ Δημήτριος Πολίτης του Γεωργίου με την υπ' αριθμ. 2875/24-6-2021 αίτηση  

➢ Δημήτριος Μάνεσης του Ιάκωβου με την υπ' αριθμ. 2880/25-6-2021 αίτηση  

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4688%2F2020
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➢ Παναγιώτης Λουμπαρδιάς του Νικολάου  ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  Π 
ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με την υπ' αριθμ.2900/28-6-2021 αίτηση  
 
Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η μείωση κατά 50% του αναλογούντος τέλους χρήσης 
κοινοχρήστου χώρου για όλους τους παραπάνω αιτούντες μισθωτές διότι δεν είναι δυνατή η 
παραχώρηση επιπλέον κοινοχρήστου χώρου. 
Η άδεια στους αιτούντες θα χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

• την εισήγηση του Προέδρου 

• και τις διατάξεις του άρθρο 65 παρ.3 του Ν.4688/ 24.05.2020(ΦΕΚ1805 Τεύχος A’ 
101/24.05.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις των μισθωτών κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του 
Ν.4688/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μειώνει κατά 50% το αναλογικό τέλος χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021 για όλους τους παραπάνω αιτούντες μισθωτές, διότι δεν 
είναι δυνατή η παραχώρηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου.  
 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  122/2021 
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 Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην 
πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 
19. 

  

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

 
 
           

                Ελευθέριος Τζουβάρας                              Μουζάκης Ν.Δημήτριος 

 

        

        Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

 

        

       Βουτσινάς Γεώργιος 

   

      

       Πατηνιώτη Μαρία           
  

    

       Δεμένεγας Νικόλαος 
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