
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 15ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 06η Αυγούστου 2021 

 

Σήμερα, 6 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. 

πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 15η τακτική  

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 3630/2-8-2021  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.Αντώνιος Ν.Λουρής   

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.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                    

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 δεν 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.  

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 74/2021 
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Θέμα 2ο:  Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη μουσική παράσταση με τίτλο 

«Μουσικό Λεύκωμα» ”.  

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ ιγ), 

(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) 

“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων, που αφορούν και την περιπτώσεις 

για την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου. 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει μουσική παράσταση – αφιέρωμα σε 

μεγάλους Έλληνες συνθέτες με τίτλο “Μουσικό λεύκωμα” με κεντρική ερμηνεύτρια 

τη Λόρνα. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8/8/2021 στον αύλειο 

χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας Κέας. 

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την κάλυψη δαπανών για τη 

δημιουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ.  136/2021 (ΑΔΑ: ΩΓ4ΞΩΕΔ-5Ξ2) 

απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμού τέλους 

εισιτηρίου για τη μουσική παράσταση – αφιέρωμα σε μεγάλους Έλληνες συνθέτες με 

τίτλο “Μουσικό λεύκωμα” με κεντρική ερμηνεύτρια τη Λόρνα, ύψους 10,00 € 

(συμπ.ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές. 

Εισηγούμαστε την έγκριση καθορισμού τέλους εισιτηρίου για τη μουσική 

παράσταση – αφιέρωμα σε μεγάλους Έλληνες συνθέτες με τίτλο “Μουσικό 

λεύκωμα” με κεντρική ερμηνεύτρια τη Λόρνα, ύψους 10,00 € (συμπ.ΦΠΑ) για 

καθήμενους θεατές, ως αναφέρεται ανωτέρω.» 

 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας δηλώνει τα εξής: «ψηφίζω 

ΥΠΕΡ, 

με την παρατήρηση ότι, οι πολιτιστικές δράσεις του Δήμου δεν είναι 

ανταποδοτικού χαρακτήρα για να καθορίζεται αντάλλαγμα υπέρ του Δήμου 

προκειμένου να καλύπτονται κάποιες δαπάνες. Εφόσον είναι απόφαση της Δημάρχου 

να γίνει καμπάνια του Δήμου για την συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την κάλυψη 

δαπανών για τη δημιουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, θα πρέπει η επιβολή 

του τέλους για τις εκδηλώσεις που αποφασίζει για αυτό τον σκοπό να αποφέρει 

θετικό οικονομικό αποτέλεσμα προκειμένου να υπάρχει οικονομικό όφελος και όχι 

ζημιά για τον Δήμο. Περιμένουμε να μας ενημερώσει για το όποιο οικονομικό 

αποτέλεσμα προκύψει από την συγκεκριμένη εκδήλωση (είσπραξη Τέλους 

εισιτηρίων για τον παιδικό σταθμό, μείον δαπάνη για τους καλλιτέχνες και άλλα 

έξοδα της εκδήλωσης).» 

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

την υπ’ αριθμ. 136/2021 (ΑΔΑ: ΩΓ4ΞΩΕΔ-5Ξ2) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του αρθ. 72 του Ν 3852 και 

το αρθ 66 του ΒΔ 1958 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει τον καθορισμό τέλους εισιτηρίου για τη μουσική παράσταση – αφιέρωμα 

σε μεγάλους Έλληνες συνθέτες με τίτλο “Μουσικό λεύκωμα” με κεντρική 

ερμηνεύτρια τη Λόρνα, ύψους 10,00 € (συμπ.ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές . 

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8/8/2021 στον αύλειο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας Κέας. 

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την κάλυψη δαπανών για τη 

δημιουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 74/2021 

 

Πρόεδρος του ΔΣ Τα συμμετέχοντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Δήμαρχος 

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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