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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης/28.02.2022 

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ 
ΦΕΚ55/11-3-2020), η 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την 
αριθμ.πρωτ. 776/24.02.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 
 

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.  
 
 

           ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ                                       ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ 

 
1. Τζουβάρας Ελευθέριος       ΟΥΔΕΙΣ 

2.  Καμίλης Θεόδωρος 

3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

4.  Λουρής Αντώνιος 

5.  Πατηνιώτη Μαρία 

6.  Δεμένεγας Νικόλαος 

7.  Γροσομανίδη Παρασκευή 

 
    

 

    
 
 
 
 
 
 
                 
  

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

από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 776/24.02.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010) 
 

 ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή συμπληρωματικής ετήσιας χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη 

λειτουργικών και γενικών δαπανών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Τζουβάρας Ελευθέριος]     

 ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας 

Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 3Ο : Πολυετής προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026. [Εισηγητής 

: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

 ΘΕΜΑ 4Ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Κέας» και του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας 

με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση της Μελέτης Κτηματολογίου για τη Νέα Δημοτική οδό Αγ. 

Σπυρίδωνα – Αγ. Γεώργιο Κορησσίας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – 

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
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ΘΕΜΑ 1ο :  «Αποδοχή συμπληρωματικής ετήσιας χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς 

κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών». 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής 
: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το 
οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και 
αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής 
εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 
(Α΄ 177).» 

 

Β) Το υπ΄ αριθμό 12034/23-2-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Κατάρτιση και αναμόρφωση 
προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2022» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 10925/21.02.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με 
θέμα «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της 
Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2022» 

(ΑΔΑ:6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ), σας επισημαίνουμε ότι, η πίστωση που αφορά στα έσοδα από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από 
το άθροισμα του γινομένου της μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο με την ανωτέρω απόφαση, 
επί δώδεκα (12). Ο σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ΚΑΕ 
0611) με αναμόρφωση (για το επιπλέον ποσό) ή υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το στάδιο 

κατάρτισης αυτού». 

 

Γ) Την υπ’ αριθμ. 10925/21.02.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Απόδοση 
εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2022» 

(ΑΔΑ:6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ),  με την οποία αποδόθηκε στον Δήμο το ποσό των 56.034,35€ έναντι του ποσού 
52.566,84 € των μηνιαίων κατανομών του 2021. Επομένως το ποσό που πρέπει να αποδεχθούμε είναι η 
διαφορά των δύο μηνιαίων αποδόσεων επί δώδεκα, δηλαδή  3.467,51 Χ 12 = 41.610,12€ 

 

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι : 

 

1. Αποδοχή του επιπλέον ποσού των 41.610,12 € όπως αυτό προκύπτει από την απόφαση κατανομής 
10925/21.2.2022. Η εγγραφή των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2022 θα γίνει στην επόμενη 
αναμόρφωση. 

 Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την αποδοχή του επιπλέον ποσού των 41.610,12 € όπως αυτό προκύπτει από την απόφαση κατανομής 
10925/21.2.2022. Η εγγραφή των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2022 θα γίνει στην επόμενη 
αναμόρφωση. 

 

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 35/2022 
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  ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού  

  ενδιαφέροντος για το 2022.  

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 

ότι, με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε η «παράταση του 
χρόνου χρήσης μουσικής 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 
2022 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους : 

 

1.«ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης για χρήση μουσικής: 1052160/23-3-2018 (αρ. πρωτ. 
Αίτησης: 272/26-1-2022) 

 

2.“ACQUA KEA ΟΕ” κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρωτ. γνωστοποίησης για 
λειτουργία και χρήση μουσικής 1045314/16-1-2020 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 295/27-01-2022) 

 

3.«KEA BREEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό γνωστοποίησης 
λειτουργίας και χρήσης μουσικής 1134810/3-12-2019 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 467/07-02-2022) 

 

4.«ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την 
επωνυμία «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 2110/6-5-2015 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 
589/15-02-2022) 

 

5.«ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά 
Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-6-2015 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 590/15-02-2022) 

 

6.Σ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΤΑΒΕΡΝΑ με την επωνυμία «ΜΑΓΑΖΕΣ» στην Κορησσία  Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4787/22.08.2012 (αρ. 
πρωτ. Αίτησης: 753/23-02-2022). 

 

7.«LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 1012301(0)/20-7-2017 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 754/23-02-
2022). 

 

8.ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που 
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1095904/5-2-2019 (αρ. 
πρωτ. Αίτησης: 751/23-02-2022) 
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9.CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας 
με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1014239/3-4-2018 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 750/23-02-2022) 

 

10.ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 
«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό βεβαίωσης γνωστοποίησης για χρήση μουσικής 1059/30-
3-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 752/23-02-2022) 

 
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) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 
παρ.2 του Ν.4873/2021 

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 τα ανωτέρω καταστήματα δεν έχει βεβαιωθεί παράβαση που να σχετίζεται με 
διατάραξη κοινής ησυχίας για το προηγούμενο έτος, 
9.Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας 

10.Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

              καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο κ. Τζουβάρας Ελευθέριος και ο κ. Δεμένεγας Κωνσταντίνος δεν λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και 
ψήφιση του θέματος λόγω του ότι έχουν ίδιο συμφέρον.  

 

        Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις σχετικές    
         διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

          Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2022 στο κατάστημα : 

 

1.«ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης για χρήση μουσικής: 1052160/23-3-2018 (αρ. πρωτ. 
Αίτησης: 272/26-1-2022) 

2.“ACQUA KEA ΟΕ” κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρωτ. γνωστοποίησης για 
λειτουργία και χρήση μουσικής 1045314/16-1-2020 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 295/27-01-2022) 

 

3.«KEA BREEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στο Βουρκάρι Κέας με αριθμό γνωστοποίησης 
λειτουργίας και χρήσης μουσικής 1134810/3-12-2019 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 467/07-02-2022) 
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4.«ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την 
επωνυμία «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 2110/6-5-2015 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 
589/15-02-2022) 

 

5.«ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά 
Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-6-2015 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 590/15-02-2022) 

 

6.Σ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΤΑΒΕΡΝΑ με την επωνυμία «ΜΑΓΑΖΕΣ» στην Κορησσία  Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 4787/22.08.2012 (αρ. 
πρωτ. Αίτησης: 753/23-02-2022). 

 

7.«LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 1012301(0)/20-7-2017 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 754/23-02-
2022). 

 

8.ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που 
βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1095904/5-2-2019 (αρ. 
πρωτ. Αίτησης: 751/23-02-2022) 

 

9.CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας 
με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1014239/3-4-2018 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 750/23-02-2022) 

 

10. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 
«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό βεβαίωσης γνωστοποίησης για χρήση μουσικής 1059/30-
3-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 752/23-02-2022) 

 
             Οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας 

 
             Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 36/2022 
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 ΘΕΜΑ 3Ο : Πολυετής προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026. 

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :  

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4590/2019. 

«Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

 

1. Μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα 

οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας: 

α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού, 

β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, 

γ. οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, 

δ. οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, 

μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες 

ανεξάρτητες αρχές. 

 

2. Εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της 

προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τους Ο.Τ.Α. α’ 

και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο 

υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει 

συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού 

προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις 

δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» 

 

Β. Το έγγραφο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ. 2689 (ΑΔΑ: 9ΕΒΞ46ΜΤΛ6-Ψ9Π) του Υπουργείου Εσωτερικών, με 

θέμα “ Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026. 

 

Γ. Το Άρθρο 72 Ν.3852/22010, Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/2020). 

 

Δ. Τα  αιτήματα που  αφορούν τις προσλήψεις του «Πολυετούς  προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού 2023-2026  λόγω : 

 

-Της πιεστικής ανάγκης που έχει προκύψει από την μακροχρόνια μη επάνδρωση και ταυτόχρονη 

διαρροή προσωπικού. 

- Των  διαδικασιών που απαιτούν οι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ.  

 

Ε. Τον τροποποιημένο και ισχύοντα  Ο.Ε.Υ του Δήμου Κέας (ΦΕΚ 5640/Β/3-12-2021). 

 

ΣΤ. Την οικ. 793/25-02-2022  βεβαίωση της προϊσταμένης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, περί 

εγγραφής πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2022. 

  

 Οι θέσεις που αιτούμαστε, σχέδιο των οποίων θα πρέπει να υποβλήθει στην εφαρμογή που έχει ενταχθεί στο 

Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ( https://hr.apografi.gov.gr) και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, είναι οι κάτωθι: 

 

https://hr.apografi.gov.gr/
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              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                     ΑΤΟΜΑ 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ                                         1 

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ                                                     1 

 

 
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Εγκρίνει τον πολυετή  προγραμματισμό προσλήψεων 2023-2026  τακτικού προσωπικού στο Δήμο Κέας  

ως κάτωθι:  

    

 

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                ΑΤΟΜΑ     ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ         ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ     1                       1.100,00 €   (ΚΑΕ 20.6011)             310,00 € (ΚΑΕ 20.6051) 

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ               1                       1.100,00 €   (ΚΑΕ 2060.11)             310,00 € (ΚΑΕ 20.6051) 

 

 

Β. Για τη κάλυψη του μισθοδοτικού κόστους και των εργοδοτικών εισφορών, σύμφωνα την οικ. 793/25-02-

2022  βεβαίωση της προϊσταμένης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,    έχει εγγραφή πίστωση  στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2022 και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον 

προϋπολογισμό των επόμενων ετών. 

 

Γ. Την υποβολή του σχεδίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή  που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρωπίνου 

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ( https://hr.apografi.gov.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας,  
 

Σχέδιο Προγραμματισμού Προσλήψεων 

 

Στοιχεία Σχεδίου 

Κωδικός

 
 
 

Κατάσταση

https://hr.apografi.gov.gr/
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Κωδικός Υποβολής Ημ/νία Υποβολής 

Κύκλος Προγραμματισμού Προσλήψεων 

 
Φορέας Υποβολής 

 

Βασικά Στοιχεία 

Φορέας τον οποίο αφορά το Σχέδιο Επιλογή από Λίστα | Καθαρισμός 

Υπουργείο 

 
Περίοδος Αναφοράς 

Στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του 

 
 

Συνολικές Εκτιμώμενες Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Προσωπικού 
 2023 2024 2025 2026 

ΥΕ 
0 0 0 0 

ΤΕ 
0 0 0 0 

ΠΕ 
0 0 0 0 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
0 0 0 0 

ΕΕΠ 
0 0 0 0 

ΔΕ 
2 2 2 2 

ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
0 0 0 0 

Άθροισμα Έτους 
2 2 2 2 

 
Αναλυτικά 

 

Έτος Κλάδος 
Εργασιακή 

Σχέση 
Υφιστάμενες 

Κενές 
Εκτιμώμενες 

Αποχωρήσεις 
Ανάγκες 

Μετάταξης 
Ανάγκες 

Πρόσληψης 

 

2023 ΔΕ ΔΕ24 Μόνιμος 1 0 0 1 Διαγρα 

2514 Προσωρινά Αποθηκευμένο 

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2023-2026 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

2023 - 2026 
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1 - 2 από 2 εγγραφές 

Έτος Κλάδος 
Εργασιακή 

Σχέση 
Υφιστάμενες 

Κενές 
Εκτιμώμενες 

Αποχωρήσεις 
Ανάγκες 

Μετάταξης 
Ανάγκες 

Πρόσληψης 

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ       

2023 ΔΕ ΔΕ29 

ΟΔΗΓΩΝ 
Μόνιμος 1 0 0 1 Διαγρα 

  

1 - 2 από 2 εγγραφές 
 

Εισαγωγή 
 

Προσωρινή Αποθήκευση Υποβολή  
Διαγραφή Σχεδίου 

 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 37/2022 
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 ΘΕΜΑ 4Ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Κέας» 

και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «Ίδρυση παιδικού 

σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας». [Εισηγητής : 

Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 

         O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής: 

 

Με την υπ’αρίθμ. 195/2021 απόφασή της η οικονομική επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 
«ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής 
(νηπιακής) φροντίδας» και εξουσιοδότησε τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως 
υπογράψει την προγραμματική σύμβαση, η οποία και υπογράφηκε στις 24/11/2021 με αρ. πρωτ. 

5724/2021 (ΑΔΑ ΩΥ52ΩΕΔ-ΥΕ1).  

Στις 22/2/2022 συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής 

Σύμβασης με θέμα “Απόφαση για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

του «Δήμου Κέας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την πράξη 
«Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας»” 

Παρατίθεται απόσπασμα της εν λόγω απόφασης της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης : 

«Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ 

Α.Ε.» στις 24/11/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 5724 έχει ως αντικείμενο την Ίδρυση παιδικού 

σταθμού στο Δήμο Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας.  

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η  Προγραμματική Σύμβαση ισχύει έως και τρεις (3) μήνες από 

την υπογραφής της, συνεπώς ολοκληρώνεται στις 24/02/2022. Καθώς όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί 

όλες οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής-ανακαίνισης του εσωτερικού του ακινήτου λόγω των 

δύσκολων καιρικών συνθηκών κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, ζητείται παράταση της 

Προγραμματικής Σύμβασης άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου κατά 

ένα (1) μήνα έως και τις 24/03/2022». 
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την εν λόγω Τροποποίηση της  Προγραμματικής 

Σύμβασης και να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές 

διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Κέας»  και του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού 
Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας» ως κάτωθι, και εξουσιοδοτεί τη 

Δήμαρχο για την υπογραφή της. 
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ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

 

Και 

 

του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» 

 

για την υλοποίηση της πράξης :«Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα 

παιδικής (νηπιακής) φροντίδας» 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.11.2021 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(των άρθρων 12 του Ν.4412/2016, 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και του Ν.4674/2020 ) 
 

ΚΕΑ …./…../ 2022 
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Στην Κέα, σήμερα την …./…./2022 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 

1. του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, ως «Κύριος του Έργου», όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τη Δήμαρχο του Δήμου Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου  και 

2. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος εδρεύει 

στη Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και  εκπροσωπείται νόμιμα από την 

Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/11-08-2020 Συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

 

Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4690/2020 

(ΦΕΚ 104/Α΄/2020) και ισχύει. 
2. Τη  με αριθμό. 61190/12.10.2018 (ΦΕΚ 5015/B’/12.11.2018) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας» (αρ. αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κέας: 109 & 

182/2018).  
3. Το υπ’ αριθμ. 5015/B’/12.11.2018 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.  
4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή 

προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  
6. Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης 

του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).   
7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
8. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 
9. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού». 
11. Την από 7-8-2020 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός 

Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000).  
12. Το από 28-09-2020 υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

και Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, με προϊστάμενο και 

στελέχη όπως ο νόμος ορίζει.  
13. Το από 05-05-2021 υπ’ αρίθμ. 4 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο τροποποιήθηκε το Καταστατικό του και ορίστηκε 

ως εδαφική περιφέρεια της εταιρείας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.  
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και έχοντας υπόψη: 
 

1. Το υπ. αρ. οικ. 1470/14-4-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος Δήμου Κέας, σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να εκπονήσει το εν λόγω έργο.   
2. To υπ. αρ. 1471/14-4-2021 έγγραφο της Δημάρχου Κέας προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό για 

την αποδοχή της πρότασης συνεργασίας για το παρόν έργο και την πρόθεση σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης.  
3. Το υπ’ αριθμ. 74/2020/15-04-2021 έγγραφο του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προς τον Δήμο Κέας 

για την αποδοχή της συνεργασίας. 

4. Τη υπ’αριθ. 100061718 εγγραφή του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  
5. Το υπ’ αριθμ. 04/28-09-2020 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το οποίο 

εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου 

Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει.  

6. Την υπ. Αριθμ. 02/12-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή Επιτροπή  

Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης 
7. Την υπ. Αριθμ. 195-2021 (ΑΔΑ ΨΝΖΧΩΕΔ-ΝΣΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.  
8. Την υπ. αριθμ 573/2021 (ΑΔΑ ΨΙ2ΚΩΕΔ-ΕΥΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Κέας.   
9. Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία 

Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα 

και επιτροπές. 

10. Το υπ’ αριθ. Εγγραφής 352932657  Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO9001:2015 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. 

11. Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 που εφαρμόζει η 

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  

12. Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ 

Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό 

Διαύγειας 100061718. 

13. Την υπ’ αρ. ……………………..-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας 

με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 24/11/2021 υπογραφείσας Προγραμματικής 

Σύμβασης. και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος του Δήμου Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου για 

την υπογραφή αυτής 

14. Την υπ’ αρ. ……………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 24/11/2021 υπογραφείσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. και εξουσιοδοτείται η Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή 

Τατούλη για την υπογραφή αυτής 

15. Με την παρούσα «έγγραφη συμφωνία» συμφωνείται  και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτή η 

τροποποίηση της από 24/11/2021 Προγραμματικής Σύμβασης ως ακολούθως: 

16. Αντικατάσταση του άρθρου 7 της από 24/11/2021 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης 

ως εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης παρατείνεται κατά ένα (01) μήνα, ήτοι έως 24/03/2022, με 

δικαίωμα παράτασης κατόπιν απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Α ΣΤΑΔΙΟ (1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)  

Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας 

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 

Β ΣΤΑΔΙΟ (4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)  

Επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης -επισκευής και διαμόρφωσης του εσωτερικού του ακινήτου 

 

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 24.11.2021 αρχικώς υπογραφείσας 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 

«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜO ΚΕΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. 

              

 Η Δήμαρχος  Η Διευθύνουσα Σύμβουλος  

 

 Ειρήνη Βελισσαροπούλου                            Παρασκευή Τατούλη 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 38/2022 
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 ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση της Μελέτης Κτηματολογίου για τη Νέα Δημοτική οδό Αγ. 

Σπυρίδωνα – Αγ. Γεώργιο Κορησσίας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στις 6/6/2019 

υπογράψαμε Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 19SYMV005072007) με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. 

για την υλοποίηση του έργου «NΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ». 

 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μας διαβίβασε με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 98131/2021 

έγγραφό της, τη Μελέτη Κτηματολογίου του εν λόγω έργου, εγκεκριμένη με την υπ' αριθ. πρωτ. 

98034/2021 απόφαση του Δ/ντη Κατασκευών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ, που έχει συνταχθεί από 

την Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΧΩΡΟΣ Ε.Ε” – “ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.” - 

“ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.” 

 

Το έργο της νέας Δημοτικής οδού «Αγίου Σπυρίδωνα - Αγίου Γεωργίου Κορησσίας» σχεδιάσθηκε 

ώστε να παραλάβει τον κυκλοφοριακό φόρτο, να παρακαμφθεί ο οικισμός της Κορρησίας και να 

αποσυμφορηθεί ο ομώνυμος λιμένας. Είχε εγκριθεί και αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά από το 2010. 

Με την παρούσα Προγραμματική, προβλέπεται η επικαιροποίηση των μελετών και η σύνταξη 

μελέτης κτηματολογίου για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης των αναγκαίων εκτάσεων για την 

υλοποίηση του έργου. Η χρηματοδότηση των μελετών και της υλοποίησης του έργου, έχει ενταχθεί 

στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Ν. Αιγαίο που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αρ. Απόφασης 40650/13-4-2018 (ΑΔΑ ΨΗΠ5465ΧΙ8-

ΟΜΔ)) 

 

Ο κτηματολογικός πίνακας και το διάγραμμα των ιδιοκτησιών έχουν συνταχθεί επιμελώς, πλην 

όμως δεν έχουν ελεγχθεί οι τίτλοι των ιδιοκτησιών. 

Με βάση τους κτηματολογικούς πίνακες, η συνολική επιφάνεια των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων 

γι ατην υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 15.126,57 τ.μ. 

Η περιοχή της προτεινόμενης προς κήρυξη απαλλοτρίωση βρίσκεται στον Δήμο Κέας. 

 

Με την με α.π. 34547/22147/18-112-2008 Απόφαση Νομάρχη, έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί 

όροι και με το υπ΄αριθ. 68583/1088/23-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),  

 

Σύμφωνα με το αρθρο 72, τον 3852/2010 , στις αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής είναι και : 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 

(Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, 

σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

 

 

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την έγκριση και παραλαβή της εν λόγω μελέτης. 
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Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την συνημμένη μελέτη, να 

αποφασίσει σχετικά.  

 

 
Η δημοτική σύμβουλος κ. Μαρία Πατηνιώτη σχετικά με το παρόν θέμα αναφέρει τα εξής : 
“..Στο 5ο θέμα ψηφίζω ΚΑΤΑ γιατί η συγκεκριμένη μελέτη έχει πολλές ελλείψεις-παραλείψεις και κατά την 
γνώμη μου είναι αδύνατον να εφαρμοστεί..” 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντ.Λουρής σχετικά με το παρόν θέμα αναφέρει τα εξής : 
“..Στο θέμα 5 ψηφίζω ΚΑΤΑ..” 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κων/νος Δεμένεγας σχετικά με το παρόν θέμα αναφέρει τα εξής : 
“..Στο θέμα 5 ψηφίζω ΚΑΤΑ, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη μελέτη χωρίς τις διορθώσεις που έχουν 
επισημανθεί κατά την διαβούλευση της και ενδεχομένως και κάποιες ακόμη, θα δημιουργήσει 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιδιώκετε να λυθούν..” 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καμίλης σχετικά με το παρόν θέμα αναφέρει τα εξής : 
“..Στο θέμα 5 ψηφίζω κατά διότι θεωρώ ότι η συγκεκριμένη μελέτη θίγει ιδιοκτησίες 
και επιχειρήσεις κατοίκων της Κέας. Θα πρότεινα να βρεθεί μια εναλλακτική λύση έτσι ώστε να μη υπάρχει 
πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και τις ιδιοκτησίες που θίγονται..” 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Με 3 ψήφους ΥΠΕΡ και 4 ψήφους ΚΑΤΑ της εισήγησης του προέδρου 

 

 

Δεν εγκρίνει και δεν παραλαμβάνει τη μελέτη κτηματολογίου για το έργο «NΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ». 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2022 
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 ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς. [Εισηγητής : 

Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα κάτωθι : 

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες Οικ. Επιτροπής αρθ. 72 του Ν.3852/10 

ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη 
όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, 
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη 
λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει 
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την 
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από 
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η 
παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 
Ο κ.Δημήτριος Πατητής του Γεωργίου κάτοικος Κέας με την από 21.2.2022 αίτησή του προς τον Δήμο 
Κέας και σχετικά με την αντιδικία επί του Τουριστικού Γραφείου Κορησσίας, καταθέτει τις εξής 
διευκρινίσεις – προτάσεις  : 
“..α) Το παραχωρηθέν δωρεάν στο Δήμο Κέας γραφείο θα είναι  καθαρού εμβαδού 11 τμ και θα ευρίσκεται 

στο ισόγειο και στην πρόσοψη του όλου ακινήτου. 

β) Θα διαθέτει W.C όπως η απόφαση του Δ.Σ προβλέπει. 

γ) Θα κατασκευασθεί με δαπάνες μου και θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση εντός 8 μηνών από την έκδοση 

της οικοδομικής άδειας 

δ) Η παραχώρηση θα είναι δωρεά κατά χρήση για αόριστο χρονικό διάστημα . 

ε) Θα συναφθεί σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ εμού και του Δήμου Κέας δυνάμει της οποίας  θα 

παραχωρηθεί το γραφείο αυτό δωρεάν στον Δήμο για αόριστο χρόνο  

στ)Η προβλεπόμενη στο συμβόλαιο του χρησιδανείου χρήση θα είναι γραφείο για τις ανάγκες και μόνο του 

Δήμου Κέας, απαγορευομένης της αλλαγής της χρήσης για επαγγελματική χρήση (κατάστημα,κλπ). 

ζ)Μοναδικός λόγος καταγγελίας της σύμβασης χρησιδανείου θα είναι η αλλαγή της χρήσης και η χρήση του 

κατά παράβαση νόμου  

η) Αυτονόητο είναι ότι η υλοποίηση των ανωτέρω προϋποθέτει ότι ο Δήμος Κέας στην απόφασή του θα 

αναγνωρίζει την κυριότητα του ακινήτου στον Δημήτριο Πατητή. 

θ)Παραίτηση του Δημητρίου Πατητή από κάθε οικονομική αξίωση λόγω της εκμετάλλευσης του ακινήτου 

από τον Δήμο για τα παρελθόντα έτη 

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τα παρακάτω : 

Η συνέχιση της αντιδικίας μεταξύ του Δήμου και ενός δημότη δεν συνάδει με τη λειτουργία και τη δράση 

του Δήμου να στρέφεται δηλαδή ο Δήμος κατά των πολιτών του αν και είναι αναμφισβήτητο ότι η 
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οικογένεια Μαρούλη παραχώρησε το τμήμα αυτό για εξυπηρέτηση του Δήμου και όχι για να δυσχεράνει 

την εκμετάλλευση του υπολοίπου. 

Με την πρότασή μου θα ανεγερθεί ένα σύγχρονο κτίριο που θα προσδώσει ομορφότερη εικόνα στο λιμάνι 

που αποτελεί την είσοδο των επισκεπτών στο νησί μας. 

Αμφότερες οι πλευρές θα αποφύγουν δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές λόγω της μακροχρόνιας 

ακόμη δικαστικής διαμάχης. 

Με την πεποίθηση ότι αυτή τη φορά θα υλοποιηθεί  η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα γίνει 

αποδεκτή η άνω προτεινόμενη λύση η οποία  είναι συμφέρουσα για αμφότερα τα μέρη ζητώ την έκδοση 

αποφάσεώς σας με το άνω περιεχόμενο ώστε να διακοπεί η χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διένεξη 

μεταξύ Δήμου –Αγ.Μαρούλη και εμού. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της αιτήσεως μου αυτής 

θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 1.3.2022 ώστε να καταργηθεί η εκκρεμής δίκη. Άλλως 

διατηρώ και επιφυλάσσομαι για κάθε δικαίωμά μου όπως αυτό έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο. 

    Με εκτίμηση 

Δημήτριος Πατητής..” 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με την με αριθμ.πρωτ.796/28-02-2022 γνωμοδότησή της η πληρεξούσια 

δικηγόρος του Δήμου Κέας κ.Αικατερίνη Μπαλταζάνη αναφέρει τα εξής : 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ  

επί του Τουριστικού Γραφείου Κορησσίας και  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ περί συμβιβαστικής επίλυσης αυτής 

 

Κατά τη δεκαετία του 1950 είχε παραχωρηθεί άτυπα (για αόριστο χρόνο) από τον τότε ιδιοκτήτη του 

επιδίκου Κων/νο Λαζ. Μαρούλη στην τότε Κοινότητα Κορησσίας ένα κτίσμα 5 περ. τ.μ. για χρήση WC για 

τους εργαζόμενους στο λιμάνι. Ο δωρητής απεβίωσε το 1969 και οι κληρονόμοι του (Άγγ. Μαρούλης και 

Αριάδνη Μαρούλη - σύζ. Γ. Σφήκα) αρχικά αποδέχτηκαν την παραχώρηση του χώρου (που τότε χρησίμευε 

ως αποθήκη). Το 1974 πέθανε η Αριάδνη Μαρούλη και ως κληρονόμος της ανέλαβε ο γιος της Κων. Σφήκας. 

Οι δύο (τότε) ιδιοκτήτες –Σφήκας και Μαρούλης– δεν αντέδρασαν όταν το 1987 κατεδαφίστηκε το παλιό 

κτίσμα και ανεγέρθηκε νέο, εμβ. 12,75 τ.μ., το οποίο λειτούργησε κατά την περίοδο 1987-1989 ως Γραφείο 

Τουρισμού (κατόπιν σύμβασης με τον ΕΟΤ) και το 1991 μισθώθηκε για 6 χρόνια (για την ίδια χρήση) στη 

Μαγδ. Μαγριπλή. Στη συνέχεια ο Δήμος (κατόπιν συνένωσης των Κοινοτήτων) λειτούργησε ο ίδιος το 

τουριστικό γραφείο (1996-1997). Το 1997 προτάθηκε από τους ιδιοκτήτες να κατεδαφιστεί το κτίσμα, να 

ανεγερθεί μεγαλύτερο και να παραχωρηθεί η χρήση του β’ ορ. στον Δήμο για γραφεία του. (Η πρόταση 

έγινε δεκτή με το υπ’ αρ. 16/01-10-1997 πρακτικό συνεδρίασης του Δήμου – απόφαση 118/1997). Το 2000 
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η ΔΕΑΚ (στην οποία είχε παραχωρηθεί στο μεταξύ η χρήση του χώρου από τον Δήμο) κάλεσε σε 

δημοπρασία για εμπορική μίσθωση του χώρου και για πρώτη φορά –από ό,τι ισχυρίζονται– οι αντίδικοι 

έλαβαν γνώση της αμφισβήτησης των δικαιωμάτων τους επί του επιδίκου και τότε κίνησαν τη δικαστική 

διαμάχη που διαρκεί έως σήμερα. 

11.Ιαν. 2001  Οι Αγγ. Μαρούλης και Κων. Σφήκας με αίτησή τους στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζήτησαν να 

απαγορευθεί (με προσωρινή διαταγή) στον Δήμο και στη ΔΕΑΚ η διενέργεια της δημοπρασίας και γενικά η 

χρήση του επιδίκου. Με την υπ’ αρ. 18/2001 εισαγγ. απόφ. απορρίφθηκε το αίτημά τους, διότι κρίθηκε ότι 

δεν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος, αφού το κτίσμα είχε δημοπρατηθεί ήδη από το 1990, χωρίς να έχουν 

διαμαρτυρηθεί γι’ αυτό οι αιτούντες. 

12.Σεπτ. 2001  Οι ίδιοι ως άνω άσκησαν διεκδικητική αγωγή κατά του Δήμου (ενώπιον του Μον. 

Πρωτ/κείου Αθηνών) με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητάς τους. Ακολούθησε πρόσθετη παρέμβαση 

(υπέρ του Δήμου) από τη ΔΕΑΚ και τελικώς εκδόθηκε η υπ’ αρ. 3975/2002 απόφαση ΜΠΑ, η οποία έκανε 

δεκτή την κυριότητα του Δήμου, με έκτακτη χρησικτησία από το 1950. 

13.Οκτ. 2003  Οι αντίδικοι άσκησαν έφεση κατά της παραπάνω πρωτόδικης απόφασης, επί της οποίας 

(έφεσης) εκδόθηκε η υπ’ αρ. 4194/2006 απορριπτική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που έκρινε την 

αρχική αγωγή τους αόριστη, διότι δεν προσδιοριζόταν σε αυτήν επακριβώς το επίδικο ακίνητο. Με την ίδια, 

όμως, απόφαση εξαφανίστηκε και η πρωτόδικη απόφαση –για νομικούς λόγους–, με συνέπεια τη 

δυνατότητα επαναφοράς της δίκης με νέα αγωγή των αντιδίκων.  

[Αιτιολογία εξαφάνισης της απόφασης: «...το Εφετείο ...μπορεί, όταν ο εκκαλών παραπονείται για την κατ’ 
ουσίαν απόρριψη της αγωγής, να θεωρήσει αυτή απορριπτέα ως αόριστη..., οπότε, μη επιτρεπομένης... 
της αντικαταστάσεως της αιτιολογίας, ως αγούσης σε διάφορο κατ’ αποτέλεσμα διατακτικό, εξαφανίζεται η 
εκκαλουμένη απόφαση και απορρίπτεται η αγωγή για τον ως άνω τυπικό λόγο...»]                                                                                                     

 
14.Δεκ. 2006  Ο Άγγ. Μαρούλης, μόνος πλέον κύριος (κατόπιν αγοράς του ποσοστού συνιδιοκτησίας από 

τον Κων. Σφήκα) επανήλθε με νέα αγωγή και ίδια αιτήματα. 

15.Νοέμβ. 2007  Ο Μαρούλης –που στο μεταξύ έχει μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του στον Δημ. Πατητή– 

τον κάλεσε (με «προσεπίκληση») να παρέμβει στη δίκη υπέρ του. 

16.Απρίλ. 2009  Ο Πατητής άσκησε «πρόσθετη παρέμβαση» υπέρ του Μαρούλη. 

 

Έκτοτε, η αγωγή και προσεπίκληση του Μαρούλη και η πρόσθετη παρέμβαση του Πατητή παίρνουν 

συνεχώς αναβολή είτε κατόπιν αιτήματός τους και συναίνεσης του Δήμου είτε αυτοδίκαια από εξωτερικούς 

παράγοντες (απεργίες, πανδημία κ.λπ.).  

 

Με αλλεπάλληλες προτάσεις τους οι αντίδικοι προσπαθούσαν κάθε τόσο να εξασφαλίσουν από τον Δήμο 

πρόσβαση στην ευρύτερη ιδιοκτησία τους πίσω από το επίδικο κτίσμα. Τελικώς, ο Δημ. Πατητής, ο οποίος 

υπεισήλθε στη θέση του τωρινού αντιδίκου αποκτώντας το 2007 με αγορά την ευρύτερη ιδιοκτησία, 
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υπέβαλε στον Δήμο την υπό συζήτηση (από 21.2.2022) αίτησή του, περί συμβιβαστικής επίλυσης της 

διαφοράς. Με την πρότασή του αυτή καλείται ο Δήμος να εκτιμήσει εάν είναι προς το συμφέρον του να 

παύσει η μακροχρόνια δικαστική διένεξη, αναγνωρίζοντας μεν την κυριότητα στο ακίνητο του Δημ. Πατητή, 

αλλά με επωφελή ανταλλάγματα.  

 

Συνεκτιμώντας τα πραγματικά δεδομένα και τα ανταλλάγματα αυτά, φρονώ τα εξής: 

 

Με τα δεδομένα της υπόθεσης και με την τόσο μακρόχρονη χρήση του χώρου από τον Δήμο, 

πιθανολογείται ότι το Δικαστήριο θα επιβεβαίωνε την κυριότητα του Δήμου. Ενδεικτική της 

μεγάλης αυτής πιθανότητας είναι η προηγούμενη απόφαση (του 2002) του ίδιου Δικαστηρίου 

στην αρχική αγωγή που είχε ασκηθεί το 2001 από τον Άγγ. Μαρούλη και τον τότε συνιδιοκτήτη. 

Ωστόσο, καθώς έχει επανέλθει ο εναπομείναν αντίδικος (Αγγ. Μαρούλης) με νέα αγωγή και 

σαφέστερη περιγραφή του επίδικου ακινήτου, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα 

της υπόθεσης που δικάζεται εξ αρχής. Οι πιθανότητες να αποδεκτεί το Δικαστήριο την αγωγή του 

δεν μπορούν να αποκλειστούν, καθώς ο ενάγων προβάλλει -μεταξύ άλλων - επιχειρήματα, τα 

οποία μπορούν να κριθούν περισσότερο ή λιγότερο εύλογα, εφόσον συνοδεύονται με τα ανάλογα 

αποδεικτικά μέσα. Ενδεικτικά, από όσα επικαλείται, αναφέρω τα εξής:  

 

1) Ότι ο ίδιος διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, μεταγεγραμμένους στο Υποθ/κείο Κέας. Αντιθέτως, ο 

Δήμος, κατ’ αυτόν : 

- Δεν διαθέτει νόμιμο τίτλο ούτε πράξη μεταγραφής αυτού για διάστημα 10 ετών, πριν από την 

άσκηση της αρχικής αγωγής (2001), ώστε να στοιχειοθετείται τακτική χρησικτησία εκ μέρους του. 

Η πρώτη αναφορά κυριότητας του Δήμου καταγράφεται σε δημόσια βιβλία (στο βιβλίο 

Κτηματολογίου του Δήμου) το 1998.  

- Δεν πληρεί ούτε τις προϋποθέσεις της έκτακτης χρησικτησίας, καθώς «δεν προκύπτει συνεχής 

και αδιάκοπη νομή του ακινήτου από τον Δήμο για μία εικοσαετία.» Συγκεκριμένα, οι τουαλέτες 

που είχαν κατασκευασθεί από τον δικαιοπάροχό του Λάζαρο Μαρούλη (πριν από το 1900) ήταν 

μόλις 5 τ.μ. το 1950, όταν παραχωρήθηκαν προς χρήση «μόνο από τους λιμενεργάτες... και η 

χρήση αυτή δεν εγένετο επ’ ονόματι της Κοινότητας». «Η χρήση αυτή τερματίσθηκε όταν η 

Κοινότητα έκτισε νέες τουαλέτες σε άλλη τοποθεσία πριν από το 1960.» Επομένως, «μετά το 1960 

και μέχρι το 1987 η χρήση του κτίσματος... ήταν αδύνατη ως ανύπαρκτη, αφού το αποχωρητήριο 

είχε ερειπώσει.» 
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2) Ο Δήμος, με το από 1/10/1997 πρακτικό του, είχε αποδεκτεί πρόταση των αρχικών αντιδίκων 

για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης επί ακινήτου δύο ορόφων που είχαν πρόθεση να 

ανεγείρουν αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της κυριότητάς τους. 

3) «Είναι άλλωστε λογικά αδιανόητο ιδιοκτήτης ακινήτου με εμβαδόν 300 τ.μ. με πρόσοψη στην 

παραλία 5 μέτρων να μεταβίβαζε ή διένεμε έτσι το ακίνητό του με δωρεά ή άλλη χαριστική πράξη 

με αποτέλεσμα να περιόριζε αυτό σε πρόσοψη ενός μέτρου επί της παραλιακής οδού». 

4) Σε περίπτωση αναγνώρισης της αγωγής, θα πρέπει να κατεδαφιστεί το υπάρχον κτίσμα και ο 

Δήμος θα κληθεί να αποδώσει ό,τι έχει οφεληθεί τα τελευταία 20 έτη από την εκμετάλλευσή του. 

 

Με την πρότασή του ο Δημ. Πατητής θα παραχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο νέο γραφείο 

καθαρού εμβαδού 11 τ.μ. που θα ευρίσκεται στο ισόγειο και στην πρόσοψη του όλου ακινήτου, 

το οποίο θα διαθέτει και W.C. Θα κατασκευασθεί με δικές του δαπάνες εξ αρχής, καθώς το 

υπάρχον κτίσμα θα πρέπει να κατεδαφιστεί και να οικοδομηθεί νεότερο, δυνάμει οικοδομικής 

άδειας που θα περιλαμβάνει και την επιφάνεια της ευρύτερης ιδιοκτησίας του, για την 

οικοδόμηση της οποίας θα απαιτηθεί εκβραχισμός. Αυτοτελής οικοδόμηση από την κάθε πλευρά 

δεν είναι εξάλλου δυνατή, διότι στερούνται αμφότεροι των ελάχιστων πολεοδομικών 

διαστάσεων.  

Η παραχώρηση της χρήσης του χώρου θα είναι δωρεά για αόριστο χρονικό διάστημα και η χρήση 

του θα είναι για γραφείο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, είτε το λειτουργεί αυτοτελώς 

είτε κατά παραχώρηση προς την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου ή άλλο φορέα ή ιδιώτη ακόμη 

και με σχέση μίσθωσης ως προς τον Δήμο. Ο μόνος όρος που προβλέπει η πρόταση του Δημ. 

Πατητή είναι η απαγόρευση αλλαγής της χρήσης για επαγγελματική χρήση και συγκεκριμένα ως 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήση η οποία άλλωστε δεν είναι εφικτή ως εκ των 

διαστάσεων και των προδιαγραφών του κτίσματος. 

Οι παραπάνω όροι θα συμφωνηθούν με σύμβαση χρησιδανείου αόριστης διάρκειας, η οποία 

δυνατόν να καταγγέλλεται από τον «χρήστη» (Δημ. Πατητή) μόνον στην περίπτωση αυθαίρετης 

αλλαγής χρήσης, όπως αναφέρθηκε, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη σύμβαση 

αυτή θα προβλέπεται ρητά ότι «σε περίπτωση μεταβίβασης της ευρύτερης ιδιοκτησίας του Δημ. 

Πατητή, κάθε μελλοντικός διάδοχος αυτού (από οποιανδήποτε αιτία, κληρονομική, επαχθή ή 

χαριστική) θα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη 

συναφθείσα σύμβαση. 
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Καταλήγοντας εκτιμώ ότι, παρά τις αυξημένες πιθανότητες αναγνώρισης της κυριότητας του 

Δήμου και απόρριψης της αγωγής του αντιδίκου, η έκβαση μιας δικαστικής διαμάχης είναι πάντα 

αβέβαια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αποδοχή της πρότασης του κ. Πατητή, ωστόσο, δεν 

μεταβάλλει ουσιωδώς τη σημερινή κατάσταση, κατά την οποία ο Δήμος και η ΔΕΑΚ 

εκμεταλλεύονται το επίδικο ακίνητο. Ο Δήμος επικαλείται μεν δικαίωμα έκτακτης χρησικτησίας, 

ωστόσο δεν έχει καταχωρημένους οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας στο Υποθ/κείο Κέας, παρά μόνο 

στο βιβλίο Κτηματολογίου του Δήμου. Η απόκτηση νεόδμητου κτίσματος προς χρήση τουριστικού 

γραφείου και η επ’ αόριστον δωρεά χρήση του εξασφαλίζουν τη συνέχεια της σημερινής 

κατάστασης και μάλιστα χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις ως προς τη διαμόρφωση του χώρου κ.ά. 

Επομένως, η μη εξακολούθηση της δικαστικής αντιδικίας κρίνεται συμφέρουσα, τόσο για εμάς 

όσο και για τον αντίδικο, αφού και οι δύο πλευρές επωφελούνται αναλόγως. 

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Μαρία Πατηνιώτη σχετικά με το παρόν θέμα αναφέρει τα εξής : 
“..Στο 6ο θέμα ψηφίζω ΠΑΡΟΥΣΑ γιατί πιστεύω ότι το επίδικο ακίνητο θα "χαθεί" από τον Δήμο με την 

πάροδο του χρόνου..” 

 
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. ι) αρθ. 72 του 
Ν.3852/10. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με 6 ψήφους ΥΠΕΡ και 1 ψήφο ΠΑΡΟΥΣΑ 

(Το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ.Μαρία Πατηνιώτη ψηφίζει ΠΑΡΟΥΣΑ) 
 

Αποδέχεται την πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του κ. Δημητρίου Πατητή του 

Γεωργίου, ο οποίος θα παραχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο νέο γραφείο καθαρού 

εμβαδού 11 τ.μ. που θα ευρίσκεται στο ισόγειο και στην πρόσοψη του όλου ακινήτου, το οποίο 

θα διαθέτει και W.C. Θα κατασκευασθεί με δικές του δαπάνες εξ αρχής, καθώς το υπάρχον κτίσμα 

θα πρέπει να κατεδαφιστεί και να οικοδομηθεί νεότερο, δυνάμει οικοδομικής άδειας που θα 

περιλαμβάνει και την επιφάνεια της ευρύτερης ιδιοκτησίας του, για την οικοδόμηση της οποίας 

θα απαιτηθεί εκβραχισμός. Αυτοτελής οικοδόμηση από την κάθε πλευρά δεν είναι εξάλλου 

δυνατή, διότι στερούνται αμφότεροι των ελάχιστων πολεοδομικών διαστάσεων.  
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Η παραχώρηση της χρήσης του χώρου θα είναι δωρεά για αόριστο χρονικό διάστημα και η χρήση 

του θα είναι για γραφείο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, είτε το λειτουργεί αυτοτελώς 

είτε κατά παραχώρηση προς την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου ή άλλο φορέα ή ιδιώτη ακόμη 

και με σχέση μίσθωσης ως προς τον Δήμο. Ο μόνος όρος που προβλέπει η πρόταση του Δημ. 

Πατητή είναι η απαγόρευση αλλαγής της χρήσης για επαγγελματική χρήση και συγκεκριμένα ως 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήση η οποία άλλωστε δεν είναι εφικτή ως εκ των 

διαστάσεων και των προδιαγραφών του κτίσματος. 

Οι παραπάνω όροι θα συμφωνηθούν με σύμβαση χρησιδανείου αόριστης διάρκειας, η οποία 

δυνατόν να καταγγέλλεται από τον «χρήστη» (Δημ. Πατητή) μόνον στην περίπτωση αυθαίρετης 

αλλαγής χρήσης, όπως αναφέρθηκε, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη σύμβαση 

αυτή θα προβλέπεται ρητά ότι «σε περίπτωση μεταβίβασης της ευρύτερης ιδιοκτησίας του Δημ. 

Πατητή, κάθε μελλοντικός διάδοχος αυτού (από οποιανδήποτε αιτία, κληρονομική, επαχθή ή 

χαριστική) θα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη 

συναφθείσα σύμβαση. 

 

Καταλήγοντας, παρά τις αυξημένες πιθανότητες αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου και απόρριψης 

της αγωγής του αντιδίκου, η έκβαση μιας δικαστικής διαμάχης είναι πάντα αβέβαια, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Η αποδοχή της πρότασης του κ. Πατητή, ωστόσο, δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τη σημερινή 

κατάσταση, κατά την οποία ο Δήμος και η ΔΕΑΚ εκμεταλλεύονται το επίδικο ακίνητο. Ο Δήμος επικαλείται 

μεν δικαίωμα έκτακτης χρησικτησίας, ωστόσο δεν έχει καταχωρημένους οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας 

στο Υποθκ/κείο Κέας, παρά μόνο στο βιβλίο Κτηματολογίου του Δήμου. Η απόκτηση νεόδμητου κτίσματος 

προς χρήση τουριστικού γραφείου και η επ’ αόριστον δωρεά χρήση του εξασφαλίζουν τη συνέχεια της 

σημερινής κατάστασης και μάλιστα χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις ως προς τη διαμόρφωση του χώρου 

κ.ά. Επομένως, η μη εξακολούθηση της δικαστικής αντιδικίας κρίνεται συμφέρουσα, τόσο για εμάς όσο και 

για τον αντίδικο, αφού και οι δύο πλευρές επωφελούνται αναλόγως. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 40/2022 

 

 
  



6ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 28ης Φεβρουαρίου 2022 

                                      

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 κορωνοϊού COVID 19. 
 

 Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                    Τα μέλη 

      

      

                Ελευθέριος Τζουβάρας                               Καμίλης Θεόδωρος    
 

                             Δεμένεγας Κωνσταντίνος  
 

                                                         Λουρής Αντώνιος   

 

                                                    Πατηνιώτη Μαρία  
 

                                                               Δεμένεγας Νικόλαος   

 

         Γροσομανίδη Παρασκευή 


