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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 9η Ιανουαρίου 2022 

 

Σήμερα, 9 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, δια ζώσης, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

“Στυλιανός Ρέστης” στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 32/5-1-2022 έγγραφη 

πρόσκληση του του πρώτου σε σταυρούς σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, 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 βρέθηκαν 

παρόντα 14 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                                                  Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  

Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                             Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

Θεόδωρος Ι. Καμίλης                         

Αντώνιος Ν.Λουρής                            

Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                         

Νικόλαος Β. Δεμένεγας                     

Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη              

Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                   

Μουζάκη Αντ. Σώζα                            

Στυλιανός Γ. Γκρέκας                           

Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                     

Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                       

  

  

 

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη στην 

οποία ο προεδρεύων σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των 

πρακτικών . 

Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
Στη συνεδρίαση τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του COVID-19. 

 

 



1η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9η Ιανουαρίου 2022 

 2 

 

1-Πρακτικό Εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου  
 

Ο προεδρεύων σύμβουλος κ. Δημήτριος Μουζάκης, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού 

γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο κα Μαριάννα Μωραΐτη, κάλεσε το συμβούλιο να 

προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για 

την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 

9.1.2022 έως 31.12.2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, επειδή αναδείχθηκαν δύο 

παρατάξεις, εκλέγεται ο πρόεδρος από την παράταξη της εκλεγείσας δημάρχου, ο 

αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο 

γραμματέας από την παράταξη της εκλεγείσας δημάρχου. Η εκλογή θα λάβει χώρα σε δύο 

φάσεις. 
Κατά την α’φάση για την ανάδειξη υποψηφίων, ο προεδρεύων σύμβουλος, κάλεσε τις 

παρατάξεις να αναδείξουν τον υποψήφιό τους για κάθε αξίωμα του δημοτικού συμβουλίου, 

με ενδοπαραταξιακή μυστική ψηφοφορία. 

 
Η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου ανακοινώνει ότι προτείνεται από την 

παράταξή της ένας και μόνο υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου, ο κ. Θεόδωρος 

Καμίλης. 
Ο Επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας ανακοινώνει ότι προτείνεται 

από την παράταξή του μία και μονό υποψήφια για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, η κα. 

Δήμητρα Κορασίδη. 
Ακολούθως, η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου ανακοινώνει ότι προτείνεται 

από την παράταξή της μία και μονό υποψήφια για το αξίωμα του Γραμματέα, η κα. 

Στυλιανή Δεμένεγα. 

 
     Επειδή για κάθε ένα από τα αξιώματα του προεδρείου υποβάλλεται μία μόνο 

υποψηφιότητα, η υποψηφιότητα αυτή προάγεται στη β΄φάση της διαδικασίας άνευ 

ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας. 

 
Ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε ότι κατά την α΄φάση της διαδικασίας 

αναδεικνύονται για κάθε αξίωμα του προεδρείου οι εξής: 
α. υποψήφιος πρόεδρος ο κ. Θεόδωρος Καμίλης 
β. υποψήφια αντιπρόεδρος η κα Δήμητρα Κορασίδη και  
γ. υποψήφια γραμματέας η κα Στυλιανή Δεμένεγα 

 
Κατά τη β’φάση-επικύρωση εκλογής, ο προεδρεύων κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο 

να επικυρώσει με μυστική ψηφοφορία, την εκλογή των υποψηφίων για κάθε αξίωμα, 

εφόσον δεν υποβάλλεται διαφορετική πρόταση. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας και αφού ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων για κάθε αξίωμα, έλαβαν 

 
α. υποψήφιος πρόεδρος ο κ. Θεόδωρος Καμίλης, έλαβε 14 ψήφους 0 λευκά/άκυρα, 
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β. υποψήφια αντιπρόεδρος η κα. Δήμητρα Κορασίδη έλαβε 14 ψήφους 0 λευκά/άκυρα, 
γ. υποψήφια γραμματέας η κα Στυλιανή Δεμένεγα, έλαβε  14 ψήφους 0 λευκά/άκυρα, 
 

ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε την επικύρωση της εκλογής των υποψηφίων. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας 

διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο η νέα σύνθεση του Προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, για την δεύτερη θητεία (9.1.2022 - 31.12.2023) , η οποία έχει ως 

εξής: 
Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Θεόδωρος Καμίλης 
Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου η κα Δήμητρα Κορασίδη 

   και Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου η κα Στυλιανή Δεμένεγα. 
 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό : 1/2022 
 

Υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τον προεδρεύοντα και τα παρόντα μέλη. 
                          
  Ο Προεδρεύων                                          Τα μέλη 

Δημήτριος Ν. Μουζάκης                                                  
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              

 
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                             

 
Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        

 
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                      
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2- Πρακτικό Εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής.  
 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος, κ. Θεόδωρος Καμίλης, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην 

δημοτική υπάλληλο κα. Μαριάννα Μωραΐτη, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική 

αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, 

στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από  

9.1.2022 έως 31.12.2023. 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά (4) τέσσερα τακτικά μέλη, ενώ 

οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα 

αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.  
Από τα (4) τέσσερα εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, 

σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει και ένας ανεξάρτητος 

δημοτικός σύμβουλος, προκύπτει ότι (2) δύο μέλη προέρχονται από την παράταξη που 

εξελέγη η Δήμαρχος και (2) δύο μέλη προέρχονται από την παράταξη της μειοψηφίας. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές 

παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των 

θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή. 
Ακολούθως, κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το 

ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης “Μαζί για τη Τζια” έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (4) τέσσερις σύμβουλοι 

και ονομαστικά οι κ.κ. Δημήτριος Μουζάκης, Μαρία Πατηνιώτη, Θεόδωρος Καμίλης, 

Στυλιανή Δεμένεγα. 
Από την παράταξη του συνδυασμού “Ενεργοί Δημότες Κέας” έθεσαν υποψηφιότητα 

για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (4) τέσσερις σύμβουλοι και ονομαστικά οι 

κ.κ. Νικόλαος Δεμένεγας, Παρασκευή Γροσομανίδη, Αντώνιος Πατηνιώτης, Σώζα 

Μουζάκη. 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (4) τεσσάρων τακτικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής. 
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό 

εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν βρέθηκαν ψηφοδέλτια με 

περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους προβλεπόμενους.  

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα 

ακόλουθα: 
 

Από την Παράταξη “Μαζί για τη Τζιά” 
 

ο υποψήφιος Δημήτριος Μουζάκης  έλαβε 4 ψήφους 
η υποψήφια Μαρία Πατηνιώτη έλαβε 6 ψήφους  
ο υποψήφιος Θεόδωρος Καμίλης έλαβε  7 ψήφους 
η υποψήφια Στυλιανή Δεμένεγα έλαβε 4 ψήφους 
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Συνεπώς τις (2) δύο έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, 

καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 
1. Θεόδωρος Καμίλης (Τακτικό μέλος)   
2. Μαριά Πατηνιώτη (Τακτικό μέλος)   
  
Αναπληρωματικά μέλη, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και μετά τη 

διενέργεια δημόσιας κλήρωσης από τον Πρόεδρο λόγω ισοψηφίας, αποτελούν οι υπόλοιποι 

(2) δύο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 
1. Δημήτριος Μουζάκης (Αναπληρωματικό μέλος) 
2. Στυλιανή Δεμένεγα (Αναπληρωματικό μέλος) 
 

Από την Παράταξη “Ενεργοί Δημότες Κέας” 
  
ο υποψήφιος Νικόλαος Δεμένεγας έλαβε 6 ψήφους,  
η υποψήφια Παρασκευή Γροσομανίδη έλαβε 7 ψήφους 
ο υποψήφιος Αντώνιος Πατηνιώτη έλαβε 4 ψήφους 
η υποψήφια Σώζα Μουζάκη έλαβε 4 ψήφους 

 

Συνεπώς τις (2) δύο έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, 

καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν , οι: 
1. Παρασκευή Γροσομανίδη (Τακτικό μέλος)   
2. Νικόλαος Δεμένεγας (Τακτικό μέλος) 
  

Αναπληρωματικά μέλη βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και 

μετά τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης από τον Πρόεδρο λόγω ισοψηφίας, αποτελούν οι 

υπόλοιποι (2) δύο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 
1. Σώζα Μουζάκη (Αναπληρωματικό μέλος) 
2. Αντώνιος Πατηνιώτη (Αναπληρωματικό μέλος) 

 
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 

εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 9.1.2022 έως 31.12.2023, 

ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη: 1. Θεόδωρος Καμίλης, 2. Μαρία Πατηνιώτη, 3. Παρασκευή Γροσομανίδη, 

4.  Νικόλαος Δεμένεγας. 
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Δημήτριος Μουζάκης, 2. Στυλιανή Δεμένεγα, 3. 
Σώζα Μουζάκη, 4.  Αντώνιος Πατηνιώτη. 
 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό : 2/2022 
 

Υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. 
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 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                      

 

 

Λύεται η συνεδρίαση 


