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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 16ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 23η Αυγούστου 2021 

 

Σήμερα, 23 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. πραγματοποιήθηκε δια 

περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 16η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από την 3948/19-8-2021  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). 

Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 

17 μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 13 μέλη.  

 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                            ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   

2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              2.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   

3.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 3.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                

4.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        4.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       

5.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα      

7.Αντώνιος Ν.Λουρής    

8.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

9.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

10.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

11.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

 13.Μουζάκη Αντ. Σώζα 

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ιουλίδας και Κορησσίας δεν δήλωσαν συμμέτοχή. 

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

πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη. 

 

Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση και η Ψήφος, έγινε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/8/2021 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3948/19-8-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

 

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος ιατρού  του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος σίτισης 

και στέγασης. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

 
Θέμα 2ο: Έγκριση σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ Νοτίου 

Αιγαίου ΑΕ, για το έτος 2021. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 3ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2021. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. Αντ. Λουρής] 

 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή του 3ου Κολυμβητικού Περιπάτου 

«Λάμπρος Κατσώνης». [εισηγητής: εντεταλμένη σύμβουλος κα Στ. Δεμένεγα] 
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Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος ιατρού  του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος σίτισης 

και στέγασης. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

 
Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το  θέμα περί εξέτασης 

αιτήματος ιατρού του ΠΠΙ Κέας, για παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης ως εξής:  
«Με την υπ’αριθμ.3964/20-8-2021 αίτησή του, ο ιατρός Παθολόγος κ. Σταύρος 

Παπασταυρόπουλος, ζητά την παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 

349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 

4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, για το χρονικό διάστημα παροχής της υπηρεσίας του στο 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) 
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το 

άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε 

εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι 

νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής 

στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των 

δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού 

Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να 

ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα 

ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν 

βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ.26/2019 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα, 

τον ορισμό ως δικαιούχων της παροχής σίτισης και στέγασης του άρθρου 32 του Νόμου 

4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του 

Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί και θα υπηρετεί στο 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), και για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η θητεία τους. 
Προτείνεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να δοθεί στον κ. Σταύρο Παπασταυρόπουλο το 

μηνιαίο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€), για το χρονικό διάστημα ενός μηνός 

υπηρεσίας του στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας από 23/8/2021 έως 17/9/2021 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και 

στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας. 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’αριθ. 3964/20-8-2021 του κ. 

Σταύρου Παπασπυρόπουλου, το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018) και την 

εισήγηση της Δημάρχου 
 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Κάνει δεκτό το αίτημα του ιατρού Παθολόγου κ. Σταύρου Παπασταυρόπουλου για 

την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής 

υπηρεσίας του στο ΠΠΙ Κέας, και εγκρίνει την καταβολή μηνιαίου ποσού διακοσίων ευρώ 
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(200,00€), για το χρονικό διάστημα ενός μηνός υπηρεσίας από 23/8/2021 έως 17/9/2021. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και 

στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 76/2021 
 

 
Θέμα 2ο: Έγκριση σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ Νοτίου 

Αιγαίου ΑΕ, για το έτος 2021. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 

 

Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το 2ο θέμα για το σχέδιο 

καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ ως εξής: 

«Σύμφωνα με το άρθρ. 242 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, το σχέδιο καθορισμού της 

τιμολογιακής πολιτικής του άρθρου 237, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος 

του ΦΟΔΣΑ, αποστέλλονται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των δήμων μελών του ΦΟΔΣΑ προς 

παροχή γνώμης μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή τους. Μετά την παρέλευση της 

ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ. 

Θέτω υπόψη σας το σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ Ν.Α. ΑΕ, που μας 

κοινοποιήθηκε με το απ’αριθμ. 441/7-7-2021 έγγραφο του φορέα και το οποίο ήδη έχει 

εγκριθεί στην από 7/8/2021 πραγματοποιηθείσα Γενική Συνέλευσή του. 

Στον πίνακα ετήσιων εισφορών αναλύεται το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο δήμος 

μας για λειτουργικά έξοδα του φορέα, το οποίο υπολογίζεται αναλογικά βάσει του 

πληθυσμού μας. 

Εισηγούμαι όπως το δημοτικό συμβούλιο γνωμοδοτήσει θετικά για το εν λόγω σχέδιο 

καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ» 

 

Το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρ. 242 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, 

το σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ και την εισήγηση της Δημάρχου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά για το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ 

Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, για το έτος 2021, όπως αυτό συνοδεύει την παρούσα. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 77/2021 

 
 

Θέμα 3ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2021. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. Αντ. Λουρής] 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Λουρής εισηγείται το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί 

χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής ώς εξής: «Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής 
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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. ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του Δημητρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Κορησσία Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 3169/12-6-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3964/20-8-2021) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
1. Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας 

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

σχετίζεται με διατάραξη κοινής ησυχίας, για το προηγούμενο έτος. 
9. Το ότι ο ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερος για την έκδοση της εν λόγω 

άδειας 
10. 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. ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του Δημητρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Κορησσία Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 3169/12-6-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3964/20-8-2021) 

Η ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερη για την έκδοση της εν λόγω άδειας. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 78/2021 
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Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή του 3ου Κολυμβητικού Περιπάτου 

«Λάμπρος Κατσώνης». [εισηγητής: εντεταλμένη σύμβουλος κα Στ. Δεμένεγα] 
 

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού, Πολιτιστικών και Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων, κα Δεμένεγα Στυλιανή, εισηγείται το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ως εξής:  

«Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τον σύλλογο «Ελληνική Μαραθώνια Κολύμβηση», 

προτίθεται να διοργανώσει τον 3ο Κολυμβητικό Περίπατο «Λάμπρος Κατσώνης» κατά τις 

ημέρες Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, στον οποίο θα 

έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο ενήλικες όσο και παιδιά.  

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, πρόκειται να ακολουθηθεί η τριγωνική διαδρομή 

Κορησσία – Βουρκάρι – φάρος Αγίου Νικολάου – Κορησσία,  απόστασης περίπου 3.700 

μέτρων. Την εξέλιξη του κολυμβητικού περιπάτου θα μπορούν να παρακολουθούν οι 

θεατές από διάφορα σημεία του κόλπου.  

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Κολυμβητικού Περιπάτου θα 

ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και θα 

τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση της Εντεταλμένης Δημοτική Σύμβουλου Πολιτισμού, Πολιτιστικών και 

Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την διεξαγωγή του 3ο Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης» 

κατά τις ημέρες Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, στον 

οποίο θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο ενήλικες όσο και παιδιά.  

Πρόκειται να ακολουθηθεί η τριγωνική διαδρομή Κορησσία – Βουρκάρι – φάρος 

Αγίου Νικολάου – Κορησσία, απόστασης περίπου 3.700 μέτρων. Την εξέλιξη του 

κολυμβητικού περιπάτου θα μπορούν να παρακολουθούν οι θεατές από διάφορα σημεία 

του κόλπου. 

 Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Κολυμβητικού Περιπάτου θα 

ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και θα 

τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 79/2021 
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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 Κορονοϊού. 

 

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                      

 

 


