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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 8ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 20η  Απριλίου 2022 

 

Σήμερα, 20 Απριλίου 2022, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 1724/15-4-2022 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  10 μέλη.  
 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
2.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        2.Μουζάκη Αντ. Σώζα 
3.Αντώνιος Ν.Λουρής   3.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
4.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 4.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
5.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς      5.Στυλιανός Γκρέκας 
6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη 6.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη    
7.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας 7.Δημήτριος Ν. Μουζάκης  
8.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος) 

9.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας        

10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης            

  (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

  

  

  

  

  

  

 

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. 
Ο κ.Δημ. Μουζάκης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος για το οποίο και ψήφισε. 
Δεν αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
8ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/04/2022 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1724/15-4-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 2ο:  Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή 2022). [Εισηγητής: Δήμαρχος, 

Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (συμπληρωματική κατανομή). [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5ο : Έγκρισης κατανομής τακτικής επιχορήγησης στην ΕΣΕ Α’θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 6ο : Έγκρισης κατανομής τακτικής επιχορήγησης στην ΕΣΕ Β’θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 7ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών “Γαλάζια Σημαία”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 8ο: Έγκριση  Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κέας έτους 2022. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
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Θέμα 1ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2022 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 120_2021_ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση, 

και πρέπει να αναμορφωθεί.  
 

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) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα εξής:  

«…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το 

προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου 

συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του 

συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν 

κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής 

Επιτροπής.» 

 

Γ) Το υπ΄ αριθμό 17676/17-3-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 

14.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της 

Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικό ποσό ύψους 

14.000.000,00 €,  σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά 

προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους».  
Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 5.210,00€. 

 

Σύμφωνα δε, με την 54-2022_ΩΖΓΦΩΕΔ-4Υ3 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Κέας, εισηγείται προς το ΔΣ την 4η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την ένταξη των 

πιστώσεων ως εξής: 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

4311.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των 

41.480,00 5.210,00 46.690,00 
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σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 

55,ν.1946/1991)» 
00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 50.180,00 5.210,00 55.390,00 

 
Λαμβάνοντας υπόψη και την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 40 του Ν.4735/20, εισηγούμαστε την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Π/Υ έτους 2022 

του Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω. 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη : 
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 
3. Την υπ' αριθμ. 120_2021_ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ’αριθμ 54-2022_ΩΖΓΦΩΕΔ-4Υ3 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Εγκρίνει την 4η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 28/2022 

 

 

 

Θέμα 2ο:  Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2022 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 120_2021_ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση, 

και πρέπει να αναμορφωθεί.  
 

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, 
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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) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα εξής:  

«…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το 

προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, 

ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο 

έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.» 

Γ) Το υπ΄ αριθμό 17664/17-3-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ 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 ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους 

δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου έτους 2022.» στο οποίο αναφέρονται 

τα εξής:  

«Κατανέμουμε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου 

Εσωτερικών συνολικό ποσό ύψους 57.000.000,00 €, ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους 

δραστηριοτήτων».  
Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 27.773,55€. 

 

Σύμφωνα δε, με την 55-2022_ΨΜ68ΩΕΔ-8ΧΩ απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Κέας, εισηγείται προς το ΔΣ την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την ένταξη των 

πιστώσεων ως εξής: 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

0611.0002 
ΚΑΠ για την κάλυψη 

γενικών αναγκών (συμπλ. 
κατανομή ) 

0,00 27.773,55 27.773,55 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6736.0002 
Επιχορήγηση για την 

πολιτιστική εκδήλωση 
Γιορτή Παραμυθιών 

6.000,00 1.000,00 7.000,00 

00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή στην 

δημοτική κοινότητα 
Ιουλίδας 

0,00 2.000,00 2.000,00 

00.8251.0002 
Πάγια προκαταβολή στην 

τοπική κοινότητα Κορησσίας 
0,00 2.000,00 2.000,00 
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10.6699 
Λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων 
0,00 2.000,00 2.000,00 

15.6041.0002 
Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου (covid) 

9.840,00 6.560,00 16.400,00 

15.6054.0002 
Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου (covid) 
2.715,00 1.815,00 4.530,00 

15.6279.0002 
Λοιπές δαπάνες για 
ύδρευση, άρδευση, 

φωτισμό, καθαριότητα 
1.800,00 2.000,00 3.800,00 

15.6471.0007 

Πολιτιστική εκδήλωση 
έκθεσης φωτογραφίας 

«Βιόσφαιρα - Φωτογραφικά 
τεκμήρια Κέας» 

6.000,00 500,00 6.500,00 

30.6117.0013 

Αμοιβή για την 
νομιμοποίηση υφιστάμενου 

λιμενικού έργου στις 
Ποίσσες 

0,00 1.500,00 1.500,00 

30.6262.0019 
Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μόνιμων 
εγκαταστάσεων 

500,00 6.398,55 6.898,55 

70.7133 Έπιπλα σκεύη 7.000,00 2.000,00 9.000,00 

  33.855,00 27.773,55 61.628,55 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 40 του Ν.4735/20, εισηγούμαστε την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του Π/Υ έτους 2022 

του Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω. 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας λέει ότι είναι μια τυπική κατανομή η επιλογή 

των κωδικών από όπου θα μεταφερθούν τα χρήματα είναι επιλογή της δημοτικής αρχής και για το 

λόγο αυτό ψηφίζει ΠΑΡΩΝ 

 

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη : 
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 
3. Την υπ' αριθμ. 120_2021_ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ’αριθμ 55-2022_ΨΜ68ΩΕΔ-8ΧΩ απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
( 10 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 5η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 29/2022 

Σημείωση: συνδέθηκε ο κ. Δημ. Μουζάκης κατά τη συζήτηση του 2ου παραπάνω θέματος, , 

για το οποίο και ψήφισε. 

 

Θέμα 3ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή 2022). [Εισηγητής: Δήμαρχος, 

Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με: 
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων», 
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και 
3. σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 3699/20.01.2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 

ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0) κατανέμεται στο Δήμο Κέας το ποσό των 10.420,00€, αποκλειστικά και μόνο για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής 

αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2022. Στο ποσό αυτό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,63€. Επομένως, το καθαρό ποσό 

επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 10.404,37€. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 

1.  Η  ανωτέρω επιχορήγηση, θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του 

έτους 2022 
2.  Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση του 

ποσού των 10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,63€) σε βάρος 

της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2022 με Κ.Α. 00.6711.0005 
3.  Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών του Δήμου 

4. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/2022 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π. 

εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
7.803,28€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 2.601,09€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 
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(Α΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Α΄ κατανομή) 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αποδοχή της επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των 

ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2022. 
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού των 

10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,63€) σε βάρος της 

εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2022 με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
7.803,28€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
2.601,09€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Α΄ κατανομή) 

 

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 30/2022. 
 

 

Θέμα 4ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (συμπληρωματική κατανομή). [Εισηγητής: 

Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με: 
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων», 
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και 
3. σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 17676/17.03.2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Α∆Α:Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8) κατανέμεται στο Δήμο Κέας το ποσό των 5210,00€, αποκλειστικά και μόνο για 
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την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των 

σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2022. 

Στο ποσό αυτό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή 

ποσό ύψους 7,82€. Επομένως, το καθαρό ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 5.202,18€.  
 

Η αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής έχει γίνει με την 54-2022_ΩΖΓΦΩΕΔ-4Υ3 απόφασή της 

Οικονομικής Επιτροπής και το ποσό έχει πιστωθεί στον Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του 

έτους 2022 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
1. Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση του 

ποσού των 5.210,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 7,82€) σε βάρος της 

εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2022 με Κ.Α. 00.6711.0005 
2.  Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών του Δήμου 

3. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2022 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π. 

εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
3901,64€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Συμπληρωματική κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
1300,54€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Συμπληρωματική κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 5202,18€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Συμπληρωματική 

κατανομή) 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αποδοχή της συμπληρωματική επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων των ΟΤΑ και κατά προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης, που έχει πιστωθεί 

στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2022. 
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού των 

5.210,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 7,82€) σε βάρος της 

εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2022 με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής: 
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Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
3901,64€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Συμπληρωματική κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
1300,54€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Συμπληρωματική κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 5202,18€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Συμπληρωματική 

κατανομή) 

 

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 31/2022. 
 

 

 

Θέμα 5ο : Έγκρισης κατανομής τακτικής επιχορήγησης στην ΕΣΕ Α’θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 5 του  ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 73 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε. 

Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας και το ΦΕΚ4343Β/29.11.2019 ως προς την τροποποίησή 

του αρθ.2 
2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β)  του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο 

καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Α’θμιας Εκπαίδευσης, 
3. Την υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει την 

υπ’αριθμ. 13/2022 απόφαση της ΕΣΕ Αθμιας Εκπ/σης και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και  
4. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της «Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται να καλυφθεί, 

παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές 

επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους,  
 

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής ύψους 20.000,00€ από τον Κ.Α. 

00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των σχολικών μονάδων της Α’Ε.Σ.Ε.  
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Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και 

της εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την κατανομή ύψους 20.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε 

Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

του Δήμου Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Α’ Ε.Σ.Ε.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 32/2022 
 
 

Θέμα 6ο : Έγκρισης κατανομής τακτικής επιχορήγησης στην ΕΣΕ Β’θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΕΠ κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
• Το άρθρο 5 του  ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε. Β’θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Κέας  
• Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β)  του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο 

καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης, 
• Την υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει την 

υπ’αριθμ. 10/2022 απόφαση της ΕΣΕ Β΄θμιας Εκπ/σης και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και  
• Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της «Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται να καλυφθεί, παρά 

μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις 

υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους,  
 

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α. 

00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας»  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των σχολικών μονάδων της Β’ Ε.Σ.Ε.  
 

Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και 

της εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την κατανομή ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε 

Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας»  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

του Δήμου Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Β΄ Ε.Σ.Ε.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 33/2022 
 
 

Θέμα 7ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών “Γαλάζια Σημαία”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών “Γαλάζια Σημαία λέγοντας τα εξής:  
 

«Οι ακτές στις περιοχές «Γιαλισκάρι» και «Οτζιά» οργανώθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο 

του 2021 σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» και ο Δήμος Κέας 

υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ώστε να 

εγκριθούν οι ακτές και να βραβευτούν για το έτος 2022. 
 

Επίσης θα υποβληθεί υποψηφιότητα για την παραλία Ποισσών για το έτος 2022. 
 

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2021 πραγματοποιήθηκαν:  
 

Καθαρισμός σημείων πρασίνου στις περιοχές του νησιού : Τον Μάιο 2021 ορισμένα 

Σαββατοκύριακα πραγματοποιήθηκαν δράσεις και καθαρισμοί πράσινων σημείων του νησιού με τη 

βοήθεια του συλλόγου Τετράποδις. Στόχος της δραστηριότητας ήταν η ανακάλυψη του πολιτισμού, 

της ιστορίας ενός τόπου και την ανάδειξη της πανίδας μέσα από τη φυσική άσκηση και απευθύνεται 

σε κατοίκους, επισκέπτες, σχολική κοινότητα, εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές ομάδες, 

τοπικούς  συλλόγους, φυσιολάτρες. Η δραστηριότητα περιλάμβανε δράσεις καθαρισμού και 

εξωραϊσμού περιοχών του νησιού. 
 

Γιορτή παραμυθιού : Από 24/7/2021 – 1/8/2021 με θέμα «1821 : Από την Άλωση στην 

Επανάσταση». Στόχος της δραστηριότητας ήταν η διάδοση του πολιτισμού, η ιστορική παράδοση 

και η φύση μέσα από αφήγηση και διαδραστική εκμάθηση της ιστορίας και των μύθων και 

απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες, σχολική κοινότητα, εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές 

ομάδες, τοπικούς συλλόγους, φυσιολάτρες. Η δραστηριότητα περιλάμβανε πολιτισμική και 

περιβαλλοντική αγωγή. 

Φωτογραφική έκθεση ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 2021 : Χαρτογραφική κληρονομιά Κέας – από 4-30 

Αυγούστου 2021 στο Περιστύλιο Δημαρχείου Ιουλίδας. Ο Δήμος Κέας υπό την επιμέλεια του μη 

κερδοσκοπικού πολιτιστικού φορέα Κέως Πολιτισμός διοργάνωσε στο πλαίσιο του θεσμού της 

Βιόσφαιρας, οποίος συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, έκθεση παρουσιάζοντας τη χαρτογραφική 

κληρονομιά της Κέας. Το εκθεσιακό υλικό περιλάμβανε χάρτες του νησιού όπως ιστορικούς, 

ναυτικούς, τουριστικούς, πεζοποριακούς κ.α. Το κοινό περιηγήθηκε μέσα από τους χάρτες και 

γνώρισε τα τοπωνύμια, τις θάλασσες και τις παραλίες, την μορφολογία του νησιού, τα μνημεία, τις 

πηγές, τα ξωκλήσια και τους ναούς. 

Εκδήλωση στην ΚΑΡΘΑΙΑ : Ο Δήμος Κέας διοργάνωσε μια μουσική παράσταση, υπό τη 

διεύθυνση του Βαγγέλη Τούντα, στο Αρχαίο Θέατρο της Καρθαίας το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου  
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2021. 

Η εκδήλωση,  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καθιερωμένης πια εκδήλωσης υπό τον γενικό 

τίτλο «Μια γιορτή για την Καρθαία» και παρουσίασε στο κοινό ένα πρόγραμμα υψηλού 

καλλιτεχνικού και πολιτισμικού περιεχομένου, αντάξιο του αρχαίου χώρου της Καρθαίας.   

Καθαρισμός βυθών : Το διήμερο 30 και 31 Οκτωβρίου 2021 ο Δήμος Κέας, σε συνεργασία με την 

Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., πραγματοποίησε καθαρισμό στον βυθό του Βουρκαρίου, όπως και 

στον βυθό της Κορησσίας.  

 Όσο αφορά την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων στις συγκεκριμένες ακτές, αυτές ελέγχθηκε 

από: 
 

1. Τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος Παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ικανοποιούν τις απαιτήσεις για το 

χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική».  
2. Από το Δήμο Κέας (με ανάθεση σε πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων). Τα αποτελέσματα 

των ελέγχων βρίσκονται εντός των ορίων που απαιτούνται για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των 

υδάτων ως «εξαιρετική». 
 

Τέλος αναφέρεται ότι η υποβολή αίτησης και η ικανοποίηση των κριτηρίων του προγράμματος 

κατά την κολυμβητική περίοδο του 2021 δεν εξασφαλίζει την απονομή του σήματος (Γαλάζια 

Σημαία) για το 2022. Απαιτείται και πάλι η έγκαιρη οργάνωση της ακτής, η διοργάνωση πέντε 

τουλάχιστον δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και γενικότερα η ικανοποίηση όλων των 

αντίστοιχων κριτηρίων (ασφάλεια, καθαριότητα κλπ)». 
 

Για το έτος 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι περιβαλλοντικές δραστηριότητες : 
 

Εθελοντικές δράσεις : «ΣυμβαδίΖουμε» : Σκοπός των εθελοντικών δράσεων, οι οποίες θα 

πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση 

της τοπικής κοινωνίας στην προστασία των μνημείων και χώρων γύρω από αυτά. 
 

Βιοποικιλότητα της Κέας : 28-29/5/2022 Καθαρισμός ρέματος Φλέας. Αναπόσπαστο μέρος της 

Κέας είναι η Χλωρίδα και η Πανίδα της και βέβαια συνολικά το Περιβάλλον της.  
 

Έκθεση ζωγραφικής : 16/7 έως 5/8/2022 Μέλι και γάλα στην Κέα. Ομιλία του αρχαιολόγου 

Γιώργου Μαυροφρύδη ειδικευμένου στο μέλι. 
 

Γιορτή παραμυθιού : 23/7 έως 31/7/2022. Ο Δήμος Κέας στηρίζει κάθε χρόνο τον πρωτοπόρο 

ελληνικό θεσμό της γιορτής Παραμυθιών με διεθνή φήμη.  
Η «Γιορτή Παραμυθιών» 20 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύει και τονίζει τη διαχρονικότητα και 

την πολυσημία της λαϊκής προφορικής παράδοσης και αποτελεί έναν χώρο συνάντησης πολιτισμών 

και διαπολιτισμικής ανταλλαγής, μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών ειδών τέχνης, που 

συνομιλούν και εκφράζονται.  
Το 2022 η Γιορτή Παραμυθιών περιλαμβάνει αφιέρωμα στην επέτειο μνήμης 100 χρόνων από τη 

Μικρασιατική Καταστροφή του 2022, προβολές από τις αγαπημένες στιγμές της «Γιορτής 
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Παραμυθιών», αφιέρωμα στον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό που αγαπούσε την Κέα και καλλιτέχνησε 

κατά τη διάρκεια της ζωής του σε διάφορα σημεία του νησιού και τέλος πολλές παραστάσεις, 

αφηγήσεις, εκθέσεις με ιστορίες, μουσική και τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα. 

Φωτογραφική έκθεση ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 2022 : 1 έως 25/8/2022 στον προαύλιο χώρο του 

Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου. Ο Δήμος Κέας υπό την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού 

φορέα Κέως Πολιτισμός διοργανώνει για τέταρτη χρονιά την έκθεση Βιόσφαιρα Κέας, με τίτλο  

«Βιοποικιλότητα Κέας, Η χλωρίδα και η πανίδα του νησιού μας». 

Μέσα από φωτογραφικό υλικό και συνοδευτικά κείμενα θα παρουσιαστεί το σύνολο των ζωικών 

και φυτικών οργανισμών που ζουν στο νησί μας. Καθώς δεν έχει γίνει συστηματική επιστημονική 

έρευνα για την χλωρίδα και την πανίδα της Κέας μεγάλο μέρος του εκθεσιακού υλικού προέρχεται 

από ερασιτέχνες φυσιογνώστες, ανθρώπους που αγαπούν το νησί και την φύση του. Επίσης έχει 

αντληθεί υλικό από εκδόσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Γουλανδρή. Ειδικότερο αφιέρωμα θα γίνει στο βελανιδόδασος της Κέας και στην ξερική 

καλλιέργεια της τοπικής ποικιλίας της αμυγδαλιάς. 

Η έκθεση στοχεύει να συμβάλει στην συνειδητοποίηση της αξίας της βιοποικιλότητας και της 

ουσιώδης συμβολή της στην ευημερία και ευμάρεια του νησιού μας. 

Εκδήλωση στην ΚΑΡΘΑΙΑ : Ο Δήμος Κέας θα διοργανώσει παράσταση, στο Αρχαίο Θέατρο της 

Καρθαίας, το Σάββατο 27/08/2022 με θέμα “Γυναικείες μορφές στο αρχαίο δράμα” από το θέατρο 

τέχνης και πολιτισμού της κ.Έλλης Βοζικιάδου.  

Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Η έκθεση περιλαμβάνει 

τα Υποέργα: Νο 1, Νο 2 και Νο 3: της Πράξης: «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των 

θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το 

μέλλον», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3326/04-06-

2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ). 

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα προτεραιότητας 

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» 

 Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ποσό ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) που αφορά τη 

δαπάνη συνδρομής για τη συμμετοχή Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών «Γαλάζια Σημαία», σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 με ΚΑ 00.6453.0001 

και προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις 

«Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς».  Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας της Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο 

μοναδικός εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών 

«Γαλάζια Σημαία». Η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συνδρομή ποσού ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) που αφορά τη δαπάνη 

συμμετοχής του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια 

Σημαία», η οποία θα βαρύνει τον  Κ.Α. 00.6453.0001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις 

«Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς». Η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  
 
Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός χειριστής του 

διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία».  
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 34/2022 
 

 

Θέμα 8ο: Έγκριση  Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κέας έτους 2022. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

 

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

εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, στα πλαίσια τουριστικής ανάπτυξης και 

προβολής του Δήμου Κέας για το έτος 2022, προτείνεται ο σχεδιασμός των κατάλληλων  δράσεων 

οι οποίες θα επηρεάσουν οικονομικά και κοινωνικά το νησί, σεβόμενες το περιβάλλον, την 

παράδοση και στο σύνολό της την φυσιογνωμία της Κέας.  
Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το συνημμένο σχέδιο του Προγράμματος 

Τουριστικής Προβολής Δήμου Κέας έτους 2022, το οποίο εγκρίθηκε και με την υπ΄αριθμ. 1/2022 

απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας.  
Στόχοι του προγράμματος είναι η  
• Διαχρονική επιδίωξη μας να ενδυναμωθεί το τουριστικό brand name της Κέας 
• Ανάδειξη των ποιοτικών  στοιχείων που παρουσιάζουν το φυσικό κάλλος του νησιού και 

 συμβάλλουν στην εικόνα της Κέας ως τουριστικό προορισμό 
• Αξιοποίηση  των τοπικών πόρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων με στόχο τον εμπλουτισμό 

 του παρεχόμενου προϊόντος. 
• Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της που την καθιστούν μοναδική . 
• Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς  και του φυσικού περιβάλλοντος . 
• Προώθηση των περιπατητικών διαδρομών. 
• Παραγωγή και Χρήση Τοπικών Προϊόντων και Γαστρονομίας 
• Προώθηση και Ανάδειξη της Κέας ως προορισμό Καταδυτικού Ενδιαφέροντος 
• Προσέλκυση επισκεπτών Ιστορικού και Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
• Ανάδειξη των στοιχείων που προσελκύουν επισκέπτες Θρησκευτικού ενδιαφέροντος 
• Αξιοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων 
• Προσέλκυση μαθητικών εκδρομών 
• Αύξηση της επισκεψιμότητας και την επέκταση της παραμονής των τουριστών που 

επισκέπτονται την Κέα. 
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Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι σύμφωνος με τις διατάξεις  
• του Ν.3463/2006 άρθρο 75, 
• του Ν. 2328/1995 άρθρο 9 και το Προεδρικό Διάταγμα 261/1997, 
• του Ν. 3498/2006, 
• την Εγκύκλιο  του Υπουργείου Τουρισμού 14840/25-10-2002, 
• την Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ 514666/24-12-2014. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη και το αρθ. 46 του Ν. 4276/2014 και την υπ’αριθμ. 16536/28-12-2018 

εγκύκλιο του ΕΟΤ,  καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής 

για το έτος 2022, προκειμένου εν συνεχεία να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ, για να 

μπορέσει ο Δήμος μας να προβεί στην υλοποίησή του. 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογικής συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω 

διατάξεις, την υπ’αριθμ. 1/2022 απόφαση της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

Δήμου Κέας και την εισήγηση του Αντιδημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Κέας έτους 2022 ως παρατίθεται 

κάτωθι: 
« ….. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 
Το παρόν αφορά στο Σχεδιασμό δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κέας για το έτος 

2022. 
Παρουσιάζουμε την προσφορά και τη ζήτηση καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν   

την υφιστάμενη κατάσταση, αναλύουμε το όραμα και τους στόχους που βάζουμε για το έτος 2022 

και  προγραμματίζουμε τις δράσεις που θα επιδράσουν θετικά στη βιωσιμότητα του σχεδίου δράσης 

της  τουριστικής προβολής. 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι σύμφωνος με 
Νόμος3463/2006 άρθρο 75, 
Νόμος 2328/1995 άρθρο 9και Προεδρικό Διάταγμα 261/1997, 
Νόμος 3498/2006, 
Εγκύκλιος  του Υπουργείου Τουρισμού 14840/25-10-2002, 
Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ 514666/24-12-2014. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Το νησί μας, παρά τις αντίξοες  και πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια 

λόγω της υγειονομικής κρίσης, αύξησε σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών που υποδεχτήκαμε 

κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. 
Για τη φετινή χρονιά φαίνεται  αφενός ότι βαίνουμε σε ελάφρυνση των υγειονομικών μέτρων, 

αφετέρου όμως, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις αχαρτογράφητες  συνέπειες του πολέμου στην 

Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης . 
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν,  ότι θα χρειαστεί να επιδείξουμε ευελιξία, να καινοτομήσουμε και 

να αναπροσαρμόσουμε την στρατηγική μας σύμφωνα με τις συνθήκες . 
 Σε όλες τις περιπτώσεις επιβεβλημένος είναι ο Προγραμματισμός ενεργειών με βάση ένα 

υπαρκτό πρόγραμμα  και συγκεκριμένους στόχους. 
Επίσης η Συνεργασία φορέων και τοπικής κοινωνίας  με δράσεις εξωστρέφειας είναι 

απαραίτητες ώστε να παρουσιαστεί η Κέα ως ένας ελκυστικός προορισμός και για να 

διεκδικήσουμε από την πίτα της τουριστικής αγοράς το δικό μας μερίδιο. 
Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και να 

ενεργοποιήσουμε όλα τα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και προβολής . 

Βέβαια, δεν εγκαταλείπουμε και παλαιότερες πρακτικές που έχουν αποδείξει την αξία τους βάση 

των αποτελεσμάτων που έχουν αποφέρει. 
Βασιζόμαστε  στους τουριστικούς πόρους του νησιού μας που είναι  η αυθεντικότητα του τοπίου 

σε συνδυασμό  με  τις φυσικές χάρες του νησιού ,την   τοπική γαστρονομία και την τοπική μουσική 

παράδοση.  Η εγγύτητα της Κέας στην Αττική και το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες και η φροντίδα των υποδομών  είναι οι βασικές προϋποθέσεις  που είναι 

ικανές να στηρίξουν και να διευκολύνουν  μια ήπια αλλά ποιοτική  ανάπτυξη που θα αποφέρει 

πολλαπλά οφέλη για όλο το νησί και τους επαγγελματίες του. 
Η ανάπτυξη αυτή  θα πρέπει να στοχεύσει στην επέκταση της τουριστικής  περιόδου και την 

προσέλκυση τουριστών τόσο ειδικού θεματικού ενδιαφέροντος , όσο και παραθεριστές ή ακόμα και 

άτομα που επιθυμούν πολύμηνη διαμονή στην Κέα. 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 

Στόχος και επιδίωξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής για το 2022 είναι η ανάπτυξη κατάλληλων  

δράσεων οι οποίες θα επηρεάσουν οικονομικά και κοινωνικά το νησί, σεβόμενες το περιβάλλον, 

την παράδοση και στο σύνολό της την φυσιογνωμία της Κέας 
 

*    Διαχρονική είναι η επιδίωξη μας να ενδυναμωθεί το τουριστικό brand name της Κέας 
*    Ανάδειξη των ποιοτικών  στοιχείων που παρουσιάζουν το φυσικό κάλλος του νησιού και 

 συμβάλλουν στην εικόνα της Κέας ως τουριστικό προορισμό 
* Αξιοποίηση  των τοπικών πόρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων με στόχο τον εμπλουτισμό 

 του παρεχόμενου προϊόντος. 
*    Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της που την καθιστούν μοναδική . 
*    Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς  και του φυσικού περιβάλλοντος . 
* Προώθηση των περιπατητικών διαδρομών. 
*    Παραγωγή και Χρήση Τοπικών Προϊόντων και Γαστρονομίας 
*    Προώθηση και Ανάδειξη της Κέας ως προορισμό Καταδυτικού Ενδιαφέροντος 
*    Προσέλκυση επισκεπτών Ιστορικού και Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
*     Ανάδειξη των στοιχείων που προσελκύουν επισκέπτες Θρησκευτικού ενδιαφέροντος 
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*     Αξιοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων 
*     Προσέλκυση μαθητικών εκδρομών 
*     Αύξηση της επισκεψιμότητας και την επέκταση της παραμονής των τουριστών που 

επισκέπτονται την Κέα. 

 

ΕΤΉΣΙΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 

ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 
 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Κέας για το 2022 

παρουσιάζεται ως εξής: 

Α.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Α1    ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
Ο στόχος του Δήμου Κέας μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι να υλοποιήσει τις προτεινόμενες 

δράσεις που αφορούν την τουριστική προβολή του νησιού μέσω του διαδικτύου. 
Η ενημέρωση των ιστοσελίδων, οι προωθητικές ενέργειες, σχεδιασμός αφισών, η εδραίωση 

του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προβολή των εκδηλώσεων, η συντήρηση και 

βελτίωση των τουριστικών ιστοσελίδων του Δήμου, η γραφιστική επιμέλεια τουριστικών εντύπων 

κρίνονται απαραίτητα για την σωστή προβολή της Κέας και των δράσεων του Δήμου 
Γλώσσες : Ελληνικά/ Αγγλικά. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 12.000 € 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: καθ’ όλη τη διάρκεια 2022 
 

Α2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 

Στόχος είναι να προάγει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού μας και να αποτελεί 

κάλεσμα για τους ταξιδιώτες . Θα δημιουργηθούν 4 spot εκ των οποίων το ένα θα περιλαμβάνει 

πλάνα από παραλίες, ηλιοβασιλέματα,  μονοπάτια, αρχαιολογικούς χώρους, φαγητό και ποτό και 

πλάνα από συγκεκριμένες περιοχές του νησιού. Διάρκειας 90 δευτερολέπτων 
Ο τίτλος του θα είναι  «Destination Kea: There’s more.». 
Τα άλλα τρία spots θα είναι μικρού μήκους διάρκειας 15 δευτερολέπτων έκαστο με τα εξής 

θέματα, τοπική κουζίνα, κουλτούρα και παράδοση , παραλίες και χαλάρωση. 
   Γλώσσες : Ελληνικά/ Αγγλικά. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 12.000 € 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: καθ’ όλη τη διάρκεια 2022. 

 

Α3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Αφορά παραγωγή εντύπων και χαρτών που θα παρουσιάζουν τα παρακάτω θέματα 

• Τα μονοπάτια της Κέας 
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• Τις παραλίες του νησιού 

• Χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

• Εκκλησίες και ξωκλήσια 

• Οικισμούς και κοινότητες του Δήμου Κέας 

• Ναυάγια που υπάρχουν στο θαλάσσιο χώρο γύρω από την Κέα 

• Αναφορά στη Γαστρονομία 
 στην ελληνική, αγγλική αλλά και άλλες ξένες γλώσσες. 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 3.000€ 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: καθ’ όλη τη διάρκεια 2022. 

 

A4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη.  
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η συμμετοχή του Δήμου Κέας μέσω της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και μέσω του ΕΟΤ. 
Η συμμετοχή του Δήμου Κέας σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις έχει δύο στόχους, την 

προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου στη συγκεκριμένη χώρα και την προσωπική επαφή 

των εκπροσώπων με το κοινό που επισκέπτεται την έκθεση και την ανάπτυξη επαφών και 

συνεργασιών μεταξύ της αντιπροσωπίας μας και των επαγγελματιών της χώρας υποδοχής. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος Κέας προτίθεται να πάρει μέρος στην Διεθνή Έκθεση 

BOOT 2022. 
Λόγω της πανδημίας Covid 19 η παραπάνω έκθεση αλλά και η ημερομηνία διεξαγωγής της δεν 

είναι δεσμευτική μιας και ο προγραμματισμός αλλάζει σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. 

Ενώ σε πολλές περιπτώσεις η διεξαγωγή των εκθέσεων αναμένεται να γίνει διαδικτυακά. Επιπλέον, 

λόγω της πιθανής ματαίωσης πολλών καθιερωμένων εκθέσεων, αναμένεται η διοργάνωση νέων 

καινούργιων εκθέσεων, που δεν έχει προγραμματιστεί σήμερα η διεξαγωγή τους. 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 12.000€ 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των 

τουριστικών εκθέσεων αλλά και των επιδημιολογικών δεδομένων.   
 

Α5 ΠΑΡΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 

 ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΑ 

Η εκπομπή Από Τόπο σε Τόπο  πρόκειται να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Κέα. Ο Δήμος 

θα φιλοξενήσει  το τηλεοπτικό συνεργείο και θα παράσχει τη βοήθεια του . 
Στόχος να παρουσιαστούν οι τοπικές ομορφιές, η γαστρονομία και η μουσική παράδοση του 

τόπου μας. Η εκπομπή, μετά την επίσημη προβολή της από το κανάλι της Βουλής, θα βρίσκεται στο 

διαδίκτυο και θα συνεχίζει να προβάλει την Κέα 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 10.000€ 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης  Ιούνιος 2022 
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Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Β1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 
 

Αφορά την ανάδειξη του  δικτύων μονοπατιών πεζοπορίας  τη σηματοδότηση, τον   

καθαρισμό τους και τη  χαρτογράφηση τους (GIS). 
Περιλαμβάνει επιτόπια έρευνα και καταγραφή διαδρομών και μονοπατιών και 

κατηγοριοποίηση τους (υψομετρικές διαφορές, βαθμός δυσκολίας, αποστάσεις, φωτογραφίες και 

σημεία ενδιαφέροντος) 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 30.000 € 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: δεύτερο εξάμηνο του 2022 

 

 

Β2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 
 

Η φωτογραφία είναι αναμφισβήτητα η γλώσσα της εποχής μας. Είναι σημαντικό εργαλείο για 

το Δήμο Κέας ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης, προβολής δημιουργώντας έναν οπτικό λόγο 

προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος. 
Η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και η συνακόλουθη αξιοποίηση του ανάλογα τη 

θεματολογία και τη στοχοθεσία της εκάστοτε περίστασης κρίνεται αναγκαία για την αποδοτική 

προβολή του νησιού σε κάθε τομέα. 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2.000 € 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: καθ’ όλη τη διάρκεια 2022 

 

Γ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΑΣ 

 
Γ1.  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 

Στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών εναλλακτικού τουρισμού ο Δήμος Κέας προτίθεται 

να διοργανώσει εκδηλώσεις που θα προβάλλουν την ομαδική άθληση, τον υγιεινό τρόπο ζωής 

στην πράξη, την προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών μονοπατιών και της θάλασσας, την 

αγάπη  και το σεβασμό προς τη φύση και τη ζωή. 
Μέσω των εκδηλώσεων αυτών προάγονται ταυτόχρονα η κοινωνική συμμετοχή, ο 

εθελοντισμός και η ευγενής άμιλλα ως πρότυπο ζωής στους επισκέπτες του τόπου μας. 

Θα υλοποιηθούν δύο διοργανώσεις 

• Kea Run -αποτελεί αγώνα δρόμου σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος 

• Kea Challenge- αποτελεί αγώνα δρόμου σε παραδοσιακά και χαρτογραφημένα μονοπάτια 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 13.500 € 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: από το Μάιο έως το Νοέμβριο 2022 
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Γ2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

 Γ2 α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ ΚΕΑΣ 

Αναπόσπαστο μέρος της Κέας είναι η Χλωρίδα και η Πανίδα της , και βέβαια συνολικά το 

Περιβάλλον της. 
Πρόκειται να διοργανωθούν δύο ημερίδες . Η πρώτη αφορά τη Βιοποικιλότητα της Κέας  με 

ομιλητές σχετικά με τη χλωρίδα και την πανίδα της Κέας. 
 

Γ2 β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΡΑΤΣΑ ΒΟΩΕΙΔΩΝ ΚΕΑΣ 

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με τους Αγροτικούς Συλλόγους του 

νησιού πρόκειται να παρουσιαστεί η παραδοσιακή ράτσα αγελάδας Κέας , η οποία παρουσιάζει 

πολλά πλεονεκτήματα. 
Στόχος μας, και για τις δύο ημερίδες να προβάλλουμε το φυσικό περιβάλλον της Κέας και όσον 

αφορά τη δεύτερη παρουσιάζουμε και προωθούμε τα προϊόντα Κέας 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 5000 ευρώ 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: Μάιος – Οκτώβριος 2022 

 

Γ3. ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

Αφορά την παρουσίαση τοπικών προϊόντων από ντόπιους παραγωγούς και χειροτέχνες. Το 

στήσιμο της έκθεσης- παρουσίασης, τους πάγκους των παραγωγών , τα προϊόντα που εκτίθενται 

είναι ευθύνη της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Κέας. 
Επίσης οι παρουσιάσεις αυτές θα γίνονται και στα πλαίσια της αναβίωσης των τοπικών 

πανηγυριών και την προβολή της τοπικής μουσικής και των τοπικών κερασμάτων από τους 

διοργανωτές τους. 
Στόχος είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων . 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  15.000 ευρώ 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: Μάιος – Οκτώβριος 2022 

 

Γ4.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΛΗΣ 

 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Γ4. α. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Η πρώτη συνάντηση τσαμπουνιέρηδων από τις Κυκλάδες έγινε στην Κέα. 
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Φέτος, 20 χρόνια μετά ,πρόκειται  να διοργανώσουμε μια τσαμπουνοσύναξη σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  το Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μουσικολογίας, Ομοσπονδία 

Γυναικών Κυκλάδων και συλλόγους του νησιού μια συνάντηση. 
Πρόκειται να γίνουν καταγραφές που θα χρησιμοποιηθούν  ως μέρος μελέτης σχετικά  με την 

παραδοσιακή μουσική.Οι καταγραφές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή της μουσικής 

παράδοσης του τόπου μας. 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 5000 ευρώ 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022 

 

Γ4 .β  ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ της 20Ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

 

Ο Δήμος Κέας στηρίζει κάθε χρόνο τον πρωτοπόρο ελληνικό θεσμό της γιορτής Παραμυθιών 

με διεθνή φήμη . 
 Η «Γιορτή Παραμυθιών» 20 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύει και τονίζει τη διαχρονικότητα και 

την πολυσημία της λαϊκής προφορικής παράδοσης και αποτελεί έναν χώρο συνάντησης 

πολιτισμών και διαπολιτισμικής ανταλλαγής, μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών ειδών 

τέχνης, που συνομιλούν και εκφράζονται.  
Το 2022 η Γιορτή Παραμυθιών περιλαμβάνει αφιέρωμα στην επέτειο μνήμης 100 χρόνων από 

τη Μικρασιατική Καταστροφή του 2022, προβολές από τις αγαπημένες στιγμές της «Γιορτής 

Παραμυθιών», αφιέρωμα στον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό που αγαπούσε την Κέα και καλλιτέχνησε 

κατά τη διάρκεια της ζωής του σε διάφορα σημεία του νησιού και τέλος πολλές παραστάσεις, 

αφηγήσεις, εκθέσεις με ιστορίες, μουσική και τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα. 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 7.000 € 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: Ιούλιος 2022 

 

Γ4.γ  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

Στα πλαίσια της Γιορτής Παραμυθιών θα υπάρξει και ηχογράφηση των παραμυθιών που 

αφορούν στην λαϊκή παράδοση του τόπου μας . 
Στόχος η προώθηση και διατήρηση της άυλης κληρονομιάς και η προβολή της σε περισσότερους 

δυνητικούς επισκέπτες του νησιού μας 
Η Γιορτή Παραμυθιών  συνεισφέρει στην καθιέρωση του Δήμου Κέας στον τουριστικό χάρτη 

καθώς είναι πλέον παγκοσμίως γνωστή και ακολουθείται από σημαντικό αριθμό εν δυνάμει 

τουριστικών επισκεπτών του νησιού. Ο Δήμος Κέας μέσω αυτής προβάλλει κάθε χρόνο τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, γνωρίσματα  που ταυτόχρονα αναδεικνύουν την 

γενικότερη εικόνα του ελληνικού πολιτισμού. 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός .8.000 ευρώ 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: Ιούλιος 2022 
 



8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Απριλίου 2022 

24 

 

Γ4 δ. ΕΚΘΕΣΗ «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΑΣ» 
  

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό φορέα KEOS CULTURE θα 

διοργανώσει για τέταρτη χρονιά την έκθεση ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΑΣ, με τίτλο «Βιοποικιλότητα Κέας, Η 

χλωρίδα και η πανίδα του νησιού μας». προτίθεται να συλλέξει, να ψηφιοποιήσει και να παρουσιάσει 

στοιχεία για τη χλωρίδα και την πανίδα της Κέας. Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο μέσα από φωτογραφικό 

υλικό και συνοδευτικά κείμενα να παρουσιάσει το σύνολο των ζωικών και φυτικών οργανισμών που ζουν 

στην Κέα. Ένα αρχείο ανοικτό σε όλους τους κατοίκους, ερευνητές και επισκέπτες της Κέας. 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 6.200 € 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: Αύγουστος 2022 

 

Γ5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ- ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η διοργάνωση συναυλιών κατά τους θερινούς μήνες τόσο για ψυχαγωγικούς λόγους όσο και για 

προβολή υψηλού καλλιτεχνικού και πολιτισμικού περιεχομένου κρίνεται ως αποδοτικός τρόπος 

προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι συναυλίες αυτές είτε διοργανώνονται σε ιστορικούς 

αρχαιολογικούς χώρους με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών είτε σε ευρύτερες 

περιοχές του Δήμου Κέας με απώτερο στόχο της ψυχική και συναισθηματική ανάταση των 

παρευρισκόμενων. 
 Ο Δήμος μας προτίθεται να διοργανώσει τις κάτωθι εκδηλώσεις 

• Μια Γιορτή για την Καρθαία, 

• Συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό , θα συμμετάσχουν τα χορευτικά του Δήμου Κέας 

• Συναυλία με την Κλεονίκη Δεμίρη 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 25.000 € 
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης: το καλοκαίρι του 2022 

 

 

                                  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΕΙΔΟΣΔΑΠΑΝΗΣ-ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

01 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ 

12.000€ 

02 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 12.000€ 

03 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
3.000€ 

04 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 12.000€ 
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05 ΠΑΡΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΒΙΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΕΑ 

10.000€ 

06 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 
30.000€ 

07 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ 
2.000€ 

08 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 13.500€ 

09 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 5.000€ 

10 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 15.000€ 

11 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
5.000€ 

12 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΑΣ 6.200€ 

13 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  20Ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 7.000€ 

14 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 8.000€ 

15 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ-ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
25.000€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 165.700€ 

 

                                                                                                                      …….» 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 35/2022 
 

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                        
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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                      

 


