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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 2ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 28

η
  Ιανουαρίου 2022 

 

Σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 266/24-1-2022 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). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετέχουν 

στην τηλεδιάσκεψη  11 μέλη.  
 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς      
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας             2.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας 
4.Αντώνιος Ν.Λουρής   4.Μαρία Μ. Πατηνιώτη  
5.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 5.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης      
6.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    6.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
7.Μουζάκη Αντ. Σώζα   

8.Στυλιανός Γκρέκας (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
9.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

10.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη      

  11.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη  

  

 

 

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα και ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας  
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον τεχνικό 

συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών. 
Δεν αποχώρησαν ούτε συνδέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

     
 

 

 

 



2
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 28

η
 Ιανουαρίου 2022 

2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
2

ης
 τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/1/2022 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  266/24-1-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση ψηφίσματος Δήμου Κέας για το θάνατο του Αλέκου Φασιανού. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 2
ο
:  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για 

κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (10η-11η-12η μηνιαία κατανομή 

έτους 2021) [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση παράτασης συνεργασίας στο πλαίσιο του μνημονίου μεταξύ Δήμου Κέας 

και της ΑΜΚΕ  «Εταιρεία Πρόληψης και προαγωγής “Υγεία για όλους”» για την υλοποίηση 

του προγράμματος «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» . [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4
ο
: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας-τροποποίηση της 

108/2021 απόφασης ΔΣ. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

Θέμα 6
ο
 :Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 7
ο
 : Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Ελ.Τζουβάρας]  
 

Θέμα 8
ο
 : Σύσταση επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Θέμα 9
ο
 : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, 

Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 10
ο
 : Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας έτους 2022. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Θέμα 11
ο
 : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου 

Κέας έτους 2022. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Θέμα 12
ο
 : Ορισμός υπάλληλων του Δήμου Κέας και χρήστη της ειδικής διαδικτυακής 

εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Τράπεζα της 

Ελλάδος. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 13ο : Ορισμός αναπληρώτριας ταμία για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση της για την κίνηση του λογαριασμού. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Θέμα 14ο :«Αντικατάσταση αναπληρώτριας υπολόγου και υπευθύνου – διαχειριστή λογαριασμών 

των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος.» [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα 

Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 1
ο
: Έγκριση ψηφίσματος Δήμου Κέας για το θάνατο του Αλέκου Φασιανού. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 1
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το κάτωθι 

ψήφισμα για το θάνατο του Αλέκου Φασιανού: 
 

«Η Δήμαρχος Κέας και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για 

τον θάνατο του σπουδαίου ζωγράφου και επίτιμου δημότη Κέας, Αλέκου Φασιανού, ο οποίος 

συνέδεσε άρρηκτα τη ζωή και την τέχνη του με το νησί της Κέας. 

Σε ένδειξη πένθους και προς απότιση της πρέπουσας και επιβαλλόμενης τιμής  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Να εκφράσουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την εκδημία του στους οικείους του. 

2. Να εκπροσωπήσει στη νεκρώσιμη ακολουθία το Δήμο Κέας αντιπροσωπεία αποτελούμενη 

από τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου και την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο, κα 

Στυλιανή Δεμένεγα. 

3. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος. 

4. Να ονομαστεί η οδός που ξεκινά από την Πιάτσα Ιουλίδας και καταλήγει στην οικία του 

εκλιπόντος σε «Οδό Αλέκου Φασιανού». 

5. Να σταλεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του και να δημοσιευθεί στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τοπικό τύπο. 
 

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το ανωτέρω ψήφισμα, για το θάνατο του Αλέκου Φασιανού. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:   3/2022 
 

 

Θέμα 2
ο
:  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για 

κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (10η-11η-12η μηνιαία κατανομή 

έτους 2021) [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 
Αποσύρεται 
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Θέμα 3
ο
: Έγκριση παράτασης συνεργασίας στο πλαίσιο του μνημονίου μεταξύ Δήμου Κέας 

και της ΑΜΚΕ  «Εταιρεία Πρόληψης και προαγωγής “Υγεία για όλους”» για την υλοποίηση 

του προγράμματος «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» . [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο Δήμος Κέας με την υπ’άριθμ. 8/2021 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την αστική 

μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»”., με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος «Υγεία για Όλους».  
Στο αρθ. 2 του μνημονίου αναφέρεται η «δυνατότητα παράτασης ίσου χρόνου, κατόπιν 

συμφωνίας των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων» 
 

Με στόχο την πρόληψη και προαγωγή υγείας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων του νησιού 

μας, καλείται το δημοτικό συμβούλιο όπως εγκρίνει την παράταση συνεργασίας στο πλαίσιο του 

μνημονίου μεταξύ Δήμου Κέας και της ΑΜΚΕ  «Εταιρεία Πρόληψης και προαγωγής “Υγεία για 

όλους”» για την υλοποίηση του προγράμματος «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» .  
Το δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την 

υπ’αριθμ. 8/2021 την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση συνεργασίας στο πλαίσιο του μνημονίου μεταξύ Δήμου Κέας και της 

ΑΜΚΕ «Εταιρεία Πρόληψης και προαγωγής “Υγεία για όλους”» για την υλοποίηση του 

προγράμματος «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» , όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του μνημονίου.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4/2022 
 

 

Θέμα 4
ο
: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας-τροποποίηση της 

108/2021 απόφασης ΔΣ. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος εισηγούμενος 

το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο Δήμος Κέας μισθώνει ακίνητο στην Κάτω 

Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού Λέπουρα, το οποίο χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο– 

εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.  
Με την υπ’αριθμ. 108/2021 απόφασή του το ΔΣ ενέκρινε την παράταση μίσθωσης του 

ακινήτου από 1/1/2022 έως 31/12/2023, με νέο μίσθωμα 170,00 € μηνιαίως. 
 

Με το άρθρο 56 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ251/Α/23-12-2021), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν 4081/2021(Α΄184) ως προς το χρόνο ισχύος της απαγόρευσης 

αναπροσαρμογής των μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, και πλέον 

ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1/1/2023. 
 

Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί η ως άνω 108/2021 απόφαση του ΔΣ, και ως εκ τούτου 
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Προτείνεται η παράταση της εν λόγω μίσθωσης για ένα έτος,  από την 1/1/2022 και έως 

31/12/2022 με μηνιαίο μίσθωμα 153,88€, όπως αυτό ίσχυε έως 31/12/2021. 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανανέωση του ανωτέρω μισθωτηρίου 

συμβολαίου για ένα έτος και να εξουσιοδοτήσει την κα. Δήμαρχο για την υπογραφή του 

συμβολαίου μίσθωσης. 
 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου, στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 

προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης ακινήτου στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού 

Λέπουρα, το οποίο εκμισθώνει ο Δήμος Κέας και χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο – 

εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 
Η διάρκεια της παράτασης μίσθωσης θα είναι για ένα έτος και θα έχει χρονική ισχύ από 

1/1/2022 και έως την 31/12/2022, ενώ το μίσθωμα για όλο το χρονικό διάστημα παραμένει στα 

153,88€ μηνιαίως, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου, στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2022 
 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

Αναβάλλεται 
 

Θέμα 6
ο
 :Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Ελ.Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος εισηγούμενος 

το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον νόμο 1080/80, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, πρέπει να συσταθεί επιτροπή για τη 

συμβιβαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου και των φορολογουμένων, 

για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς 

φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου.  
Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ και 

αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο 

φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο από τον 

κατάλογο των φορολογουμένων. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης 

της επιτροπής. 
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Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή 

του με την ίδια απόφαση. 
Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, από της παρούσης έως 

31/12/2022 οι εξής: 

 Ελευθέριος Τζουβάρας, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την 

Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλο 

 Γεώργιος Βουτσινά, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καμίλη, 

Δημοτική Σύμβουλο  

  Έλενα Νικόλ Τούσσα, Δημότης με αναπληρωματικό μέλος την Τσούφη Αντωνία Δημότη. 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η κα Αθηνά Μορφωνιού, δημοτική υπάλληλος με αναπληρώτρια 

την κα. Ιωάννα Αθανασοπούλου, επίσης δημοτική υπάλληλο.  
 

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

των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών από της παρούσης έως 31/12/2022 

αποτελούμενη από τους: 
 Ελευθέριος Τζουβάρας, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την 

Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλο 
 Γεώργιος Βουτσινά, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καμίλη, 

Δημοτική Σύμβουλο  
  Έλενα Νικόλ Τούσσα, Δημότης με αναπληρωματικό μέλος την Τσούφη Αντωνία Δημότη. 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η κα Αθηνά Μορφωνιού, δημοτική υπάλληλος με αναπληρώτρια 

την κα. Ιωάννα Αθανασοπούλου, επίσης δημοτική υπάλληλο.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2022 
 

 

Θέμα 7
ο
 : Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Ελ.Τζουβάρας]  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 7
ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να 

συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.  
Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. 

Στις επιτροπές μετέχουν επίσης σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις παρατάξεις του 

δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή/ και ιδιώτες 

εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. 
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την παραγρ. 3.4 των οικονομικών όρων του Κανονισμού 

Ύδρευσης του Δήμου Κέας, καλούμαστε να συγκροτήσουμε τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων 

Ύδρευσης, αποτελούμενη από Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφία, ο οποίος προεδρεύει της 

επιτροπής, ένα μέλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα μέλος υπάλληλο της 
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αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή εμπειρογνώμονα. Η θητεία της εν λόγω επιτροπής θα έχει 

διάρκεια από τη λήψη της παρούσας και έως την 31.12.2022. 
Κατόπιν διενέργειας κλήρωση αναδείχθηκαν οι υπάλληλοι (τακτικού και αναπληρωματικού 

μέλους), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης του Δήμου Κέας.  
Προτείνεται, από της παρούσης έως 31/12/2022 η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής ως εξής: 
Τακτικά μέλη: Ελευθέριος Τζουβάρας, Αντιδήμαρχος, μέλος πλειοψηφίας ως πρόεδρος 
                 Βασίλειος Βαλεράς, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                 Αθηνά Μορφωνιού, υπάλληλος του Δήμου  
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Μουζάκης, Αντιδήμαρχος, μέλος πλειοψηφίας 
                 Παρασκευή Γροσομανίδη, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                 Ιωάννα Αθανασοπούλου, υπάλληλος του Δήμου  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις 

του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης από της παρούσης έως 31/12/2022 

αποτελούμενη από τους:  
Τακτικά μέλη Ελευθέριος Τζουβάρας, Αντιδήμαρχος, μέλος πλειοψηφίας ως πρόεδρος 
                 Βασίλειος Βαλεράς, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                 Αθηνά Μορφωνιού, υπάλληλος του Δήμου  
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Μουζάκης, Αντιδήμαρχος, μέλος πλειοψηφίας 
                 Παρασκευή Γροσομανίδη, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                 Ιωάννα Αθανασοπούλου, υπάλληλος του Δήμου  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:   7/2022 
 

 

Θέμα 8
ο
 : Σύσταση επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 κύρωση κώδικα διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων, το ετήσιο 

Μητρώο Αρρένων καταρτίζεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται ως ακολούθως: 
Στους Δήμους από: 

 -τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,  

 -τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου και από  

 -τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη. 
 Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της 

επιτροπής, μετέχει σε αυτήν ένας δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 
Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου, στον οποίο αναγράφονται 

ονομαστικά όλοι οι άρρενες και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων –στις ανωτέρω διατάξεις- 

διαδικασιών μέχρι την τελική επικύρωση του προαναφερθέντος καταλόγου.  
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Επειδή η αρμόδια υπάλληλος για τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας κα Μαριάννα 

Μωραϊτη είναι και η Ληξίαρχος, προτείνεται να οριστεί η δημοτική σύμβουλος Μαρία Πατηνιώτη 

ως τρίτο μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο Στυλιανή Δεμένεγα, για 

το έτος 2022. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον ορισμό της Μαρίας Πατηνιώτη ως τρίτο 

μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο Στυλιανή Δεμένεγα, και επομένως, 

τη σύσταση της Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων για το έτος 2022, 

αποτελούμενη από: 

 τη Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή της ως Πρόεδρο,  

 την αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου κα Μαριάννα Μωραϊτη και  

 την Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο, 

Στυλιανή Δεμένεγα 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις 

των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 και την εισήγηση του Προέδρου, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον ορισμό της δημοτικής συμβούλου Μαρίας Πατηνιώτη ως τρίτο μέλος της 

επιτροπής κατάρτισης Μ.Α, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα, 
Και επομένως, τη σύσταση της Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων για το 

έτος 2022, αποτελούμενη από: 

• τη Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή της ως Πρόεδρο,  
• την αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου κα Μαριάννα Μωραϊτη και  

• την Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο, Στυλιανή 

Δεμένεγα 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2022 
 

 

Θέμα 9
ο
 : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, 

Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Ελ.Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για 

τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες, 

ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και εξυπηρετεί την 

αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους, λαμβανομένης υπόψη, της συνεχούς διεύρυνσης των 

αρμοδιοτήτων τους. 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04: «Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, 

αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ. 410/1995 

και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, 

καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής 
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τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το 

ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται 

από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου δήμου ή κοινότητας. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών 

καθορίζεται, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών.» Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) το 

ανώτατο επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα στα όρια που θεσπίζονται από την 

παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 

59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, ορίζει ότι στο ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του 

οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, βάσει της απόφασης του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, θα υπολογίζεται το σύνολο της σχετικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των επιμέρους χρεώσεων. Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, 

καθορίζεται από την προαναφερόμενη ΚΥΑ ως εξής: 
 

Δικαιούχοι Ανώτατο επιτρεπτό 

χρηματικό όριο κλήσεων 

μηνιαίως (ευρώ) 
Πρόεδροι Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Μέχρι 200 € 
Νομάρχες »  200 € 
Αντινομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων- 

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 
» 100 € 

Πρόεδροι νομαρχιακών συμβουλίων » 80 € 
Έπαρχοι » 120 € 
Γενικοί Γραμματείς Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων -

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 
» 160 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων + 

πρωτευουσών νομών 
» 200 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 

κατοίκους 
» 160 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000 

κατοίκους 
» 140  € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους & 

Πρόεδροι Κοινοτήτων 
» 100 € 

Αντιδήμαρχοι 50% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου 
Πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων δήμων 

με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων (αρ. 120 π.δ. 

410/1995) 

Μέχρι 60 € 

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό 

άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών) 
» 80 € 

Γενικοί Γραμματείς δήμων 80% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου 
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Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία, η επιτυχής 

άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση υπαλλήλων τους, ή και 

κλιμακίων, σε τόπο εκτός των χώρων εργασίας τους, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπου 

αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται 

με την πολιτική προστασία ή οι αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 

17 παρ. 8 «Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.» παρέχεται η 

δυνατότητα στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε προϊσταμένους οργανικών 

μονάδων προκειμένου με ευθύνη τους να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό των 

υπηρεσιών τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 
Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον νόμο, για το Δήμο μας, είναι μία συσκευή. Το 

ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που μπορεί να βαρύνει τον 

προϋπολογισμό  για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με αυτό του Αντιδημάρχου, ήτοι πενήντα 

(50,00 €) ευρώ. 
Με απόφαση της Δημάρχου καθορίζεται απαραίτητα το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να 

πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρούμενου πάντα του περιορισμού ότι το ανώτατο όριο 

δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδήμαρχου. 
Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το 

καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τον οικείο 

ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να καθορίσει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων 

κινητής τηλεφωνίας για κάθε μήνα, εντός του οποίου μπορούν να κάνουν χρήση οι δικαιούχοι του 

Δήμου μας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ως εξής: 
Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για τη Δήμαρχο. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3274/2004, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), του 

άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, την ΚΥΑ 18391/22-9-2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005), την εγκύκλιο 

59801/36/20-12-2005, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.8 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 

207/Α΄/2-10-2006) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Καθορίζει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων για χρήση υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2022 ως 

εξής: 
Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για τη Δήμαρχο. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το 

καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τον οικείο 

ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2022 
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Θέμα 10
ο
 : Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας έτους 2022. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου  εισηγείται το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 

εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση 

πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από  Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν 

δήμους από τον Δήμαρχο, ως  Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο Δημοτικούς Συμβούλους, και 

για τις κοινότητες από τον Πρόεδρο της κοινότητας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο 

κοινοτικούς συμβούλους.  
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε  του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ο καθορισμός των όρων της 

δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης είναι η 

διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η διάταξη του άρθρου 

1 του ΠΔ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη.  
Η επιλογή των μελών της επιτροπής διενεργείται κατόπιν κλήρωσης για την ανάδειξη των 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 

(ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) και τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 και 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκυκλίους. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά το πέρας της κλήρωσης αναδείχθηκαν τα παρακάτω μέλη της 

Επιτροπής  Δημοπρασιών από τη λήψη της παρούσης έως  την 31/12/2022 ως εξής:  

     Τακτικά Μέλη 
        -  Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 
        -  Στυλιανός Γκρέκας,  μέλος μειοψηφίας 
        -  Θεόδωρος Καμίλης, σύμβουλος πλειοψηφίας   
   Αναπληρωματικά Μέλη 
       -  Στυλιανή Δεμένεγα, σύμβουλος πλειοψηφίας  
       -  Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής μειοψηφίας 
       -  Αντώνιος Λουρής, σύμβουλος πλειοψηφίας 
 

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

προαναφερθείσες διατάξεις και το αποτέλεσμα της κλήρωσης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί 3μελή επιτροπή για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών εκμίσθωσης –εκποίησης 

πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου Κέας και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Κέας  από τη λήψη 

της παρούσης  έως  την 31/12/2022, ως εξής:  

  Τακτικά Μέλη 
        -  Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 
        -  Στυλιανός Γκρέκας, μέλος μειοψηφίας 
        -  Θεόδωρος Καμίλης, σύμβουλος πλειοψηφίας  
    Αναπληρωματικά Μέλη 
       -  Στυλιανή Δεμένεγα, σύμβουλος πλειοψηφίας  
       -  Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής μειοψηφίας 
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       -  Αντώνιος Λουρής, σύμβουλος πλειοψηφίας 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  10 /2022 
 

 

Θέμα 11
ο
 : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου 

Κέας έτους 2022. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Ο Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 

εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 270/81, η Επιτροπή ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

και αποτελείται από δύο (2) μέλη αυτού, του ενός οριζομένου ως Προέδρου αυτής, και ενός 

μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου. Η εκτίμηση 

από την Επιτροπή ενεργείται πριν από τη λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του Π.Δ 270/81, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προσφορές 

ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Επιτροπή Εκτίμησης, η οποία μετά από επιτόπιο έρευνα, κρίνει 

περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους 

της οικείας διακηρύξεως και συντάσσει τεχνική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των 

πρακτικών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 23/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΞΖΩΕΔ-

ΝΚΥ) απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει ως μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του 

Δήμου Κέας την πολιτικό μηχανικό ΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κα Δήμητρα Δεμένεγα, 

εισηγούμαστε τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής ως εξής: 
- Ο κ. Αντώνιος Λουρής, δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τη 

Δημοτική Σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα 
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καμίλης με αναπληρωματικό μέλος τη Δήμαρχο κα 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
- Η ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Δήμητρα Δεμένεγα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

του Αντιδημάρχου, το Π.Δ 270/81, το Ν.3463/2006, το Ν.3852/2010, την υπ’ αριθμ. 23/2022 

απόφαση Δημάρχου 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Δήμου Κέας αποτελούμενης από τους: 
1. κ. Αντώνιο Λουρή, δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τη 

Δημοτική Σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα 
2. κ. Θεόδωρο Καμίλη, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη 

Βελισσαροπούλου 
3. κα Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας,. 
Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται έως την 31/12/2022. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:11/2022 
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Θέμα 12
ο
 : Ορισμός υπάλληλων του Δήμου Κέας και χρήστη της ειδικής διαδικτυακής 

εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Τράπεζα της 

Ελλάδος. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 
Αποσύρεται  
 

Θέμα 13ο : Ορισμός αναπληρώτριας ταμία για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση της για την κίνηση του λογαριασμού. [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Αποσύρεται  
 

Θέμα 14ο :«Αντικατάσταση αναπληρώτριας υπολόγου και υπευθύνου – διαχειριστή λογαριασμών 

των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος.» [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα 

Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

Κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας αναδιατυπώνεται ο τίτλος του θέματος ως 

εξής:  
 

Θέμα 14
ο
: Ορισμός Δημοτικού ταμία, Υπολόγου και Υπευθύνου – Διαχειριστή του 

λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης, των λογαριασμών χρηματοδοτούμενων έργων από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και, ορισμός χρηστών στη διατραπεζική υποδομή ΔΙΑΣ Portal 

στη Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία εισηγούμενη το 

ανωτέρω 14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

ότι: 
 

Με την υπ’αριθμ. 26/2021 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε ότι. 
 «1-Ορίζει ως υπεύθυνο διαχείρισης όλων των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, την  νέα ταμία του Δήμου Κέας Δεμένεγα Κωνσταντίνα  και σε περίπτωση κωλύματος ή 

απουσίας της, την αναπληρώτριά της Θάνου Σοφία του Γεωργίου και την εξουσιοδοτεί να προβεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλά και να κινεί  τον λογαριασμό 

ταμειακής διαχείρισης και τους λογαριασμούς των υφιστάμενων χρηματοδοτούμενων έργων καθώς 

και των χρηματοδοτούμενων έργων που θα προκύψουν στο μέλλον τόσο στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
2-Και εξουσιοδοτεί στο ΔΙΑΣ portal με τα αντίστοιχα επίπεδα εξουσιοδότησης τους  κάτωθι υπάλληλους. 
 

 

2 α/α Ονοματεπώνυμο 
Χρήστη 

Διεύθυνση E-
mail 

 
Ρόλος/Επίπεδο Πρόσβασης Χρήστη 

Μεταφορ
ά 

Αρχείων 
MIS Online 

Admin 

Viewer Editor App
rove

Approver
G 

Admin    
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r 
1 ΝΕΧΑΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ s.nechaliotou@kea.gr Χ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2 ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ tameio@kea.gr Χ Χ Χ Χ Χ ☐ ☐ ☐ 
3 ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ s.thanou@kea.gr Χ Χ Χ Χ Χ ☐ ☐ ☐ 
4   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
5   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι γνωστοποιήσεως της μεταβολής της….» 
 

Έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 755/23-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΝΜΩΕΔ-ΑΔ7) απόφαση Δημάρχου με 

την οποία ορίζεται από 1/1/2022 ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας η υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη του Γεωργίου,  
και έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 14/19-1-2022_(ΑΔΑ:Ρ4ΖΤΩΕΔ-Ε5Κ) απόφαση Δημάρχου με την 

οποία ορίζεται ως αναπληρώτρια ταμίας Δήμου Κέας η κα Νεχαλιώτου Σοφία του Γεωργίου, 
 

Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. 26/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 
 

1-Ορίζει ως υπεύθυνο διαχείρισης όλων των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, την ταμία του Δήμου Κέας  Δεμένεγα Κωνσταντίνα και σε περίπτωση κωλύματος ή 

απουσίας της, την αναπληρώτριά της Νεχαλιώτου Σοφία του Γεωργίου και την εξουσιοδοτεί να 

προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλά και να κινεί τον 

λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης και τους λογαριασμούς των υφιστάμενων χρηματοδοτούμενων 

έργων καθώς και των χρηματοδοτούμενων έργων που θα προκύψουν στο μέλλον τόσο στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσο και στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

2-Και εξουσιοδοτεί στο ΔΙΑΣ portal με τα αντίστοιχα επίπεδα εξουσιοδότησης τους  κάτωθι υπάλληλους. 
 

2 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Χρήστη Διεύθυνση E-mail 

 
Ρόλος/Επίπεδο Πρόσβασης Χρήστη Μεταφορά 

Αρχείων MIS Online 
Admin 

Viewer Editor Appr
over ApproverG Admin    

1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ m.moraiti@kea.gr Χ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 ΔΕΜΕΝΕΓΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

tameio@kea.gr Χ Χ Χ Χ Χ ☐ ☐ ☐ 

3 ΝΕΧΑΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ s.nechaliotou@ke
a.gr 

Χ Χ Χ Χ Χ ☐ ☐ ☐ 

4   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
5   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι γνωστοποιήσεως της μεταβολής της. 
 

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1-Ορίζει ως υπεύθυνο διαχείρισης όλων των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, την ταμία του Δήμου Κέας  Δεμένεγα Κωνσταντίνα και σε περίπτωση κωλύματος ή 

απουσίας της, την αναπληρώτριά της Νεχαλιώτου Σοφία του Γεωργίου και την εξουσιοδοτεί να 

προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλά και να κινεί τον 

λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης και τους λογαριασμούς των υφιστάμενων χρηματοδοτούμενων 

έργων καθώς και των χρηματοδοτούμενων έργων που θα προκύψουν στο μέλλον τόσο στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσο και στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

2-Και εξουσιοδοτεί στο ΔΙΑΣ portal με τα αντίστοιχα επίπεδα εξουσιοδότησης τους  κάτωθι υπάλληλους. 
 

2 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Χρήστη Διεύθυνση E-mail 

 
Ρόλος/Επίπεδο Πρόσβασης Χρήστη Μεταφορά 

Αρχείων MIS Online 
Admin 

Viewer Editor Appr
over ApproverG Admin    

1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ m.moraiti@kea.gr Χ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 ΔΕΜΕΝΕΓΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

tameio@kea.gr Χ Χ Χ Χ Χ ☐ ☐ ☐ 

3 ΝΕΧΑΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ s.nechaliotou@ke
a.gr 

Χ Χ Χ Χ Χ ☐ ☐ ☐ 

4   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
5   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι γνωστοποιήσεως της μεταβολής της. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2022 
 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 

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                    
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Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      

 

 


