21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 15η Νοεμβρίου 2021
Σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την 5373/11-11-2021 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 14 μέλη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
4.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
5.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
6.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
7.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
9.Αντώνιος Ν.Λουρής
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
12.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
13.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
14.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
2.Στυλιανός Γ. Γκρέκας
3.Μουζάκη Αντ. Σώζα
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

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
21ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/11/2021
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5373/11-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέας και της Α.Μ.Κ.Ε.
DIADRASIS. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
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Θέμα 1ο: Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέας και της Α.Μ.Κ.Ε.
DIADRASIS. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εισηγείται το θέμα ως εξής:
«Με τη υπ’αριθμ. 40/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΣ3ΩΕΔ-ΙΛΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Κέας και την τροποποίηση αυτής (α/α: 193-2021- ΑΔΑ: 9ΓΦΣΩΕΔ-2ΝΓ)
αποφασίστηκε να συμμετέχει ο Δήμο Κέας ως εταίρος στην πρόταση έργου
«Συμβαδίζουμε» στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες»
του Πράσινου Ταμείου.
Τίθεται υπόψη σας το σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κέας και
Α.Μ.Κ.Ε. DIADRADIS που περιγράφει τους όρους συνεργασίας για την υλοποίηση του εν
λόγω προγράμματος και παρακαλώ για την έγκρισή του.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την εισήγηση της
Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1-Εγκρίνει το κάτωθι μνημόνιο συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Κέας και της Α.Μ.Κ.Ε. DIADRASIS για την υλοποίηση του έργου
«Συμβαδίζουμε» στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες»
του Πράσινου Ταμείου.
«……
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Ιουλίδα Κέας σήμερα, …………………………, ημέρα ……………στο Δημαρχείο
Κέας, μεταξύ :
της ΑΜΚΕ DIADRASIS Interdisciplinary research on Archaeological &
Architectural Conservation, με ΑΦΜ 997893541, ΔΟΥ Ψυχικού, η οποία εκπροσωπείται
νόμιμα από την Λάουρα – Μελπομένη Ταπίνη που στο εξής θα 'Συντονιστής Εταίρος"
Του Δήμου Κέας, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, ΤΚ 84002 με ΑΦΜ 090116331 ΔΟΥ
Κορωπίου και νομίμως εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,
που στο εξής θα αποκαλείται "Εταίρος",
Λαμβάνοντας υπόψιν
1. την υπ’ αριθμ. ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/202 0Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου
2. την τελική πρόταση που υποβλήθηκε προς έγκριση από τον Συντονιστή Εταίρο (ΑΠ
002051/2021) και εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο και τον εγκεκριμένο τελικό
προϋπολογισμό του έργου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης
3. Την υπ’ αριθμ. 40/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΣ3ΩΕΔ-ΙΛΛ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κέας (συνεδρίας 7ης/24.03.2021) να συμμετέχει ως εταίρος στην
παραπάνω πρόταση και την τροποποίηση αυτής (α/α: 193-2021- ΑΔΑ: 9ΓΦΣΩΕΔ-2ΝΓ)
4. την υπ' αριθμ. 216.5/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΩ46Ψ844-ΡΦ4) Απόφασή του Δ.Σ. του
Πράσινου Ταμείου - ΝΠΔΔ, με την οποία ενέκρινε την ένταξη της υποβληθείσας πρότασης
που υπέβαλε ο Συντονιστής Εταίρος στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
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«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020” του ΧΠ
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021»
συνυπογράφουν την παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας
που έχει τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος έργου: «ΣυμβαδίΖουμε»
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020
Άξονας προτεραιότητας Α.1.6: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για
την προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική
αλλαγή.
Προϋπολογισμός: 49.935,00 €,
Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο
Δικαιούχος: DIADRASIS Interdisciplinary research on Archaeological &
Architectural Conservation
Εταίρος : Δήμος Κέας
Το Μνημόνιο Συνεργασίας διέπεται από τους κάτωθι όρους και συμφωνίες :
Άρθρο 1ο Διάρκεια της συνεργασίας
Η διάρκεια της συνεργασίας ανέρχεται στους ……. μήνες, με ημερομηνία έναρξης την
ημερομηνία υπογραφής του παρόντος και λήξης την 31/12/2022, διάστημα κατά το οποίο
θα υλοποιηθούν όλες οι δράσεις του έργου από τον κάθε εταίρο του έργου και μέσα στο
χρονοδιάγραμμα που έχει σχεδιαστεί και αναφέρεται ρητά στην εγκριθείσα πρόταση.
Ο Εταίρος οφείλει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που η πρόταση έχει ορίσει ειδικά γι'
αυτόν και με την παρούσα συμφωνία, ανεπιφύλακτα αποδέχεται.
Άρθρο 2ο Πλαίσιο συνεργασίας
Το Πλαίσιο Συνεργασίας Συντονιστή Εταίρου και Εταίρου καθορίζονται από τις
υποχρεώσεις των Δράσεων 1,2 και 4,όπως αυτές αναφέρονται στην τελική εγκριθείσα
πρόταση και στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό καθώς και δαπάνες μετακίνησης.
Οι παραπάνω αναφερόμενες δράσεις, που αφορούν τον Εταίρο, προβλέπουν τα
εξής:
Ακολουθώντας τη στοχοθεσία του προτεινόμενου έργου, οι δράσεις που αφορούν άμεσα
στην Κέα είναι ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους ενήλικους κατοίκους και επισκέπτες του
νησιού και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις
μαθήτριες, καθώς και τους πολιτιστικούς φορείς του νησιού.
Για το λόγο αυτό, έχει προβλεφθεί
α. η ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενός «συνεργάτη συμμετοχικών διαδικασιών και
συνεργασίας με την τοπική κοινωνία» από το Δήμο Κέας με σκοπό την υποστήριξη των
δράσεων του έργου στο νησί. Ο συνεργάτης του Δήμου Κέας, σε συνεργασία με τη
Diadrasis, υλοποιεί όλες τις δράσεις ενημέρωσης του έργου στο νησί (δράση 1.2),
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης φωτογραφίας. Κομβική είναι η συμμετοχή του/της στη
διοργάνωση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στη διεξαγωγή των
δυο δράσεων προληπτικής συντήρησης(δράση 2.1 -2.3). Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος
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του/της στην κοινωνική έρευνα για τις απόψεις και την διάθεση κινητοποίησης των πολιτών
της Κέας για τα μνημεία (δράση 4.3).
β. η υλικοτεχνική υποστήριξη των δράσεων από το Δήμο Κέας:
β1. επικοινωνία και προώθηση των δράσεων (1.2, 2.1, 2,3, 4.3) στους κατοίκους και
στους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους
β2. δωρεάν διάθεση χώρους διεξαγωγής των δράσεων και η υλικοτεχνική υποστήριξη
τους με υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου(1.2, 2.1, 2.2, 2.3)
β3. αποκομιδή και απομάκρυνση συλλεχθέντων κηπαίων και απορριμμάτων στις
εθελοντικές δράσεις των πολιτών (δράση 2.3)
Αναλυτικά:
Δράση 1.2 Ενημερωτικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κέας
Στην Κέα η Diadrasis θα υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης πολιτών και ομάδων του νησιού για την προστασία των μνημείων της περιοχής
τους, εισάγοντας την παράμετρο της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία, χωρίς
τη διάσταση του φόβου και της καταστροφής.
Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν τη διοργάνωση μιας εναρκτήριας
εκδήλωσης για την πρώτη παρουσίαση του έργου και μιας εορταστικής εκδήλωσης για το
κλείσιμο των δράσεων στο νησί. Στην εναρκτήρια εκδήλωση θα ανακοινωθεί η διεξαγωγή
του σεμιναρίου προληπτικής συντήρησης μνημείων και του φωτογραφικού διαγωνισμού και
θα ξεκινήσει η εγγραφή των ομάδων σε αυτά. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα
περιλαμβάνουν και παιχνίδια πόλης για μικρούς και μεγάλους. Η έκθεση φωτογραφίας με
θέμα την κλιματική αλλαγή και την πολιτιστική κληρονομιά σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί
σε υπαίθριο χώρο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ώστε οι επισκέπτες της
περιοχής να έχουν εύκολη πρόσβαση και να ενημερωθούν τόσο για την πολιτιστική
κληρονομιά της περιοχής όσο και για τη διάσταση της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Η
Diadrasis θα μεριμνήσει για την εκτύπωση των φωτογραφιών, το στήσιμο του χώρου και τη
διοργάνωση του διαγωνισμού, ενώ ο Δήμος θα μεριμνήσει για τη διάθεση του χώρου της
έκθεσης. Θα αναζητηθεί χορηγός για το βραβείο. Οι εκδηλώσεις για το κλείσιμο του έργου
θα συνοδεύσουν τη δεύτερη δράση προληπτικής συντήρησης που θα υλοποιήσουν οι κάτοικοι
του νησιού.
Πριν την επίσημη έναρξη των δράσεων θα προηγηθεί κοινωνική έρευνα για τις
αντιλήψεις των κατοίκων σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, τη στάση τους
απέναντι στα μνημεία του νησιού και τη διάθεσή τους για προσωπική ή συλλογική δράση. Τα
αποτελέσματα της έρευνας θα υποστηρίξουν την καλύτερη στόχευση των δράσεων
επικοινωνίας προς τους κατοίκους της Κέας.
Παραδοτέα:
·
Π9: Εναρκτήρια εκδήλωση/παρουσίαση του έργου
·
Π10: Εκδήλωση κλεισίματος του έργου στην Κέα
·
Π11: Έκθεση φωτογραφίας
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης θα γίνει με τη σύγκριση των
δεδομένων της κοινωνικής έρευνας, αναφορικά με τις απόψεις και τη διάθεση
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κινητοποίησης των πολιτών, πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των δράσεων του
έργου. Ως δείκτες παρακολούθησης της δράσης προτείνονται ο αριθμός των συμμετοχών στο
παιχνίδι πόλης και στις άλλες δράσεις (20).
Υποχρεώσεις εταίρου:
• επικοινωνία και προώθηση των δράσεων στους κατοίκους και στους τοπικούς
πολιτιστικούς συλλόγους
• δωρεάν διάθεση χώρους διεξαγωγής των δράσεων και η υλικοτεχνική υποστήριξη
τους με υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου
• υποστήριξη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων μέσω του «συνεργάτη συμμετοχικών
διαδικασιών και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία»
Προϋπολογισμός εταίρου: 960 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.
Δράση 2.1 Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού (άτυπη εκπαίδευση)
Στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης στην Κέα, προβλέπονται εκπαιδευτικά παιχνίδια
για παιδιά δημοτικού. Το νησί διαθέτει τρία Δημοτικά Σχολεία με περίπου 95 μαθητές <10
ετών, 47 μαθητές >10 ετών, και 30 εκπαιδευτικούς.
Για τα μικρότερα παιδιά (τάξεις Α’-Γ’) έχουν σχεδιαστεί κυρίως εκπαιδευτικά και
κινητικά παιχνίδια π.χ. αγαλματάκια ακούνητα, σκυταλοδρομία, καλλιτεχνική έκφραση, και
για τις τελευταίες τάξεις (Δ’-ΣΤ’) γνωστική επαφή με το αντικείμενο, κινητικά παιχνίδια και
παιχνίδια ρόλων. Η αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού
παιχνιδιού, οι εκπαιδευτικοί στόχοι (γνώσεων, δεξιοτήτων, συναισθημάτων, συμπεριφοράς)
θα περιγράφονται στην εκπαιδευτική πρόταση/παραδοτέα του έργου. Οι δράσεις θα
πραγματοποιηθούν εκτός της σχολικής αίθουσας και του σχολικού προγράμματος (ελεύθερο
πρόγραμμα – άτυπη μάθηση). Θα προηγηθεί συνεννόηση με το εκπαιδευτικό προσωπικό του
σχολείου για τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των παιδιών ώστε οι δράσεις να είναι
ενδιαφέρουσες στα παιδιά και η συμμετοχή τους μεγαλύτερη. Εφόσον οι συνθήκες της
πανδημίας covid-19 δεν θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή ομαδικών εκδηλώσεων, θα σχεδιαστεί
ψηφιακό υλικό για παιχνίδι στο σπίτι.
Παραδοτέα:
• Π13. Εκπαιδευτική πρόταση για παιδιά δημοτικού
• Π14. Κατασκευές για εκπαιδευτικά παιχνίδια
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης αντλεί από τα δεδομένα στις φόρμες
αξιολόγησης που θα συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δράσεων στο
πεδίο. Ως δείκτης παρακολούθησης της δράσης προτείνεται ο αριθμός συμμετοχών παιδιών
δημοτικού (50).
Υποχρεώσεις εταίρου:
• επικοινωνία και προώθηση των δράσεων στα σχολεία
• δωρεάν διάθεση χώρους διεξαγωγής των δράσεων και η υλικοτεχνική υποστήριξη
τους με υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου
• υποστήριξη της διοργάνωσης των επιτόπιων εκπαιδευτικών δράσεων μέσω του
«συνεργάτη συμμετοχικών διαδικασιών και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία»
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• συμμετοχή μέσω του «συνεργάτη συμμετοχικών διαδικασιών και συνεργασίας με την
τοπική κοινωνία» στις επιτόπιες εκπαιδευτικές δράσεις.
Προϋπολογισμός εταίρου: 600 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.
Δράση 2.2 Εκπαιδευτικό σεμινάριο προληπτικής συντήρησης σε συλλόγους του
Δήμου Κέας
Στα διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, επαγγελματίες του πολιτισμού από την
Diadrasis εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες και τους υποστηρίζουν στη χρήση εργαλείων,
μεθόδων και πρακτικών προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής τους. Τα
σεμινάρια προκρίνουν μια προσέγγιση βιωματικής και ομαδο-συνεργατικής μάθησης όπου οι
συμμετέχοντες, δουλεύοντας σε μικρές ομάδες, καλούνται να χαρτογραφήσουν μια περιοχή,
να κατανοήσουν τις απειλές και να προτείνουν τρόπους προστασίας και ανάδειξης των
μνημείων της. Απευθύνονται πρωταρχικά σε ενεργούς συλλόγους του νησιού (πολιτιστικοί,
περιβαλλοντικοί, περιπατητικοί).
Τα σεμινάρια θα προσαρμοστούν τόσο στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των
μνημείων της περιοχής όσο και στα ενδιαφέροντα και δυνατότητες των συμμετεχόντων.
Σχετικά θα προηγηθεί έρευνα πεδίου για την κατάσταση των μνημείων του νησιού (βλ.
δράση 4.2) και κοινωνική έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των κατοίκων για τα μνημεία τους
και την κλιματική αλλαγή, τη στάση και διάθεση τους για συμμετοχή (βλ. δράση 4.4). Τμήμα
της εκπαίδευσης γίνεται και στο πεδίο, κυρίως σε μνημεία που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο,
για ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν, καθώς τα ελεύθερης πρόσβασης μνημεία είναι πιο
οικεία στους κατοίκους. Εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας covid-19 δεν θα επιτρέπουν την
διεξαγωγή του σεμιναρίου με φυσική παρουσία, θα υλοποιηθούν webinars σε μικρότερες
ομάδες εργασίας.
Παραδοτέα:
Π15. Εκπαιδευτικό σεμινάριο προληπτικής συντήρησης
Π16. Εκπαιδευτικό πακέτο προληπτικής συντήρησης
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης αντλεί από τα δεδομένα στις φόρμες
αξιολόγησης που θα συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δράσεων στο
πεδίο. Ως δείκτης παρακολούθησης της δράσης προτείνεται ο αριθμός συμμετοχών παιδιών
δημοτικού (50).
Υποχρεώσεις εταίρου:
• επικοινωνία και προώθηση των σεμιναρίων στους κατοίκους και στους τοπικούς
πολιτιστικούς συλλόγους
• δωρεάν διάθεση χώρους διεξαγωγής των σεμιναρίων και η υλικοτεχνική υποστήριξη
τους με υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου
• υποστήριξη της διοργάνωσης των σεμιναρίων και συμμετοχή μέσω του «συνεργάτη
συμμετοχικών διαδικασιών και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία»
Προϋπολογισμός εταίρου: 600 ευρώ
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Δράση 2.3 Εθελοντικές δράσεις προληπτικής προστασίας μνημείων στο Δήμο
Κέας
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό από τους συμμετέχοντες και
συμμετέχουσες μιας πιλοτικής δράσης προληπτικής συντήρησης στην περιοχή τους, σε
συνεργασία με θεσμικούς φορείς της περιοχής, για να αξιοποιήσουν πρακτικά και άμεσα τα
εργαλεία και δεξιότητές τους σε μελλοντικές δράσεις. Για το σκοπό αυτό, μετά το τέλος του
σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του εργαστηρίου και οι θεσμικοί φορείς της
περιοχής (Δήμος, Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Νεωτέρων Μνημείων, Ιερά Μητρόπολη κ.λπ.)
αποφασίζουν και συμφωνούν για μια δράση προληπτικής συντήρησης, χρησιμοποιώντας τις
γνώσεις και τα εργαλεία του σεμιναρίου. Η διαδικασία λήψης απόφασης διευκολύνεται και
συντονίζεται από την diadrasis. Η πρώτη εθελοντική δράση που θα επιλεγεί θα υλοποιηθεί
μέσα σε 1-2 εβδομάδες από το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα πλαισιωθεί από ενημερωτικές
δραστηριότητες για τους κατοίκους της περιοχής και σχεδιάζεται να συνδυαστεί με την
Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στις 18 Απριλίου. Η δράση προληπτικής
συντήρησης για τα μνημεία της περιοχής θα επαναληφθεί το φθινόπωρο του 2022, για να
υπογραμμιστεί η σημασία της επανάληψης και της περιοδικότητας σε τέτοιου τύπου δράσεις
και για να διευκολυνθεί η οικειοποίηση και η καθιέρωσή τους στο μέλλον.
Παραδοτέα:
•
•

Π17. Εθελοντική δράση προληπτικής συντήρησης (1η)
Π18. Εθελοντική δράση προληπτικής συντήρησης (2η)

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης αντλεί από την ανάλυση των
στοιχείων της φόρμας αξιολόγησης του σεμιναρίου που συμπληρώνεται στο τέλος του. Ως
δείκτης παρακολούθησης της δράσης προτείνεται ο αριθμός των συμμετοχών στο σεμινάριο
(16 ενήλικες από τουλάχιστον 2 συλλόγους).
Υποχρεώσεις εταίρου:
• επικοινωνία και προώθηση των εθελοντικές δράσεων των πολιτών στους κατοίκους
και στους επισκέπτες
• υποστήριξη της διοργάνωσης των δράσεων και συμμετοχή μέσω του «συνεργάτη
συμμετοχικών διαδικασιών και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία»
• αποκομιδή και απομάκρυνση συλλεχθέντων κηπαίων και απορριμμάτων στις
εθελοντικές δράσεις των πολιτών
Προϋπολογισμός εταίρου: 1440 ευρώ
Δράση 4.3 Κοινωνική έρευνα για τις απόψεις και τη διάθεση κινητοποίησης των
πολιτών της Κέας για τα μνημεία.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταγραφή, αξιολόγηση των προσδοκιών και
αντιλήψεων των ενδιαφερομένων μερών του έργου (stakeholders), δεδομένου ότι όλες οι
δράσεις υφαίνονται γύρω από αυτούς. Το έργο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κοινωνικής
έρευνας, πριν την έναρξη και μετά το τέλος των δράσεων, με προσωπικές συνεντεύξεις από
εκπροσώπους φορέων και συλλόγων και ερωτηματολόγια προς το ευρύ κοινό. Σκοπός της
έρευνας είναι να καταγραφεί το επίπεδο πληροφόρησης που έχουν οι πολίτες για τα μνημεία
της περιοχής τους, ποια έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία και τι είναι
διατεθειμένοι να κάνουν για αυτά. Με αυτές τις πληροφορίες θα προσαρμοστεί αντίστοιχα ο
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σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου προς τους πολίτες και οι δράσεις ενημέρωσης και
επικοινωνίας σε επίπεδο Δήμου. Η έρευνα θα επαναληφθεί μετά το τέλος των δράσεων στο
νησί για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο το έργο πέτυχε να επιδράσει στους ανθρώπους
της κοινότητας που φιλοξενήθηκε. Για τη διανομή και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων η
Diadrasis θα συνεργαστεί με το Δήμο Κέας.
Παραδοτέα: Π.23. Έκθεση κοινωνικής έρευνας κατοίκων Κέας
Ως δείκτης για παρακολούθηση της δράσης προτείνεται ο αριθμός συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων (50).
Υποχρεώσεις εταίρου:
• συμμετοχή μέσω του «συνεργάτη συμμετοχικών διαδικασιών και συνεργασίας με την
τοπική κοινωνία» στη διάθεση των ερωτηματολόγιών και των συνεντεύξεων της κοινωνικής
έρευνας
Προϋπολογισμός εταίρου: 900 ευρώ
Άρθρο 3ο
Συνολικός προϋπολογισμός Εταίρου
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων του Εταίρου ανέρχεται στο ποσό των
4.998,00 ευρώ, ποσό για το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Συντονιστή Εταίρο και θα
δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση των δράσεων, που ο Εταίρος είναι
υπεύθυνος να υλοποιήσει, στα πλαίσια του έργου και η κατανομή ανά είδος δαπάνης
φαίνεται στον εγκεκριμένο ,από το Πράσινο Ταμείο, προϋπολογισμό. Ειδικά μέχρι 4.500,00€
για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας συνεργάτη συμμετοχικών διαδικασιών και συνεργασίας
με την τοπική κοινωνία για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και μέχρι 498,00 € για
έξοδα μεταφοράς 3 ατόμων στην Αθήνα για την παρουσίαση του έργου του Δήμου σε
ενημερωτική εκδήλωση επαγγελματιών του πολιτισμού για την κλιματική αλλαγή και τα
μνημεία.
Η αποπληρωμή των δαπανών του Εταίρου θα γίνεται, όταν καταβληθούν από το
Πράσινο Ταμείο στον Συντονιστή Εταίρο, τα ποσά που αντιστοιχούν στα υποβληθέντα και
εξοφληθέντα παραστατικά του Εταίρου.
Άρθρο 4ο
Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα
Επισημαίνεται ότι, όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από στο πλαίσιο
των συζητήσεων, ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), παράδοσης έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού κ.λπ. θεωρούνται για τους εις το παρόν συμβαλλόμενους εμπιστευτικές
και μετά το πέρας του έργου. Το παραχθέν έργο ανήκει εις όλα και ως πνευματική ιδιοκτησία
στο συντονιστή εταίρο.
Άρθρο 5ο
Τροποποίηση Όρων
Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεώτερη έγγραφη
και ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε από τους
συμβαλλόμενους, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα, βεβαιώνουν το περιεχόμενό του με την
υπογραφή τους.
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Έλαβε, δε, από ένα η κάθε πλευρά και ένα αντίγραφο θα διαβιβαστεί στο Πράσινο
Ταμείο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Δήμο Κέας

Για την ΑΜΚΕ diadrasis

Η Δήμαρχος

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Λάουρα Μελπομένη Ταπίνη

2-Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή του και
για οποιαδήποτε ενέργεια απορρέει από το μνημόνιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2021
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
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
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

10

