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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 15ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 21η Ιουλίου 2022 

 

Σήμερα, 21 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην Αίθουσα του «Ιστορικού 

Δημαρχείου» στην Ιουλίδα Κέας, πραγματοποιήθηκε η 15η τακτική συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 3511/15-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκαν σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών είναι 

παρόντα 11 μέλη.  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   
2.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        2.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 
3.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 3.Μουζάκη Αντ. Σώζα 
4.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              4.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                   
5.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   5.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
6.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                6.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη    
7.Αντώνιος Ν.Λουρής    
8.Μαρία Μ. Πατηνιώτη      (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

9.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

11.Στυλιανός Γ. Γκρέκας     
 

 

Στη συνεδρίαση είναι παρούσα η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας 

ενώ η Πρόεδρος της Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα ενώ δεν παρίσταται 
Παρούσα είναι και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση του 

πρακτικού. 
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
15ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/7/2022 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3511/15-7-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 2ο: Έγκριση 12ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3ο: Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων έτους 2022. [Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. 

Κων/νος Δεμένεγας] 
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Θέμα 1ο: Έγκριση 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

 

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

εισηγείται το θέμα της 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κέας ως εξής: 
«Ο Προϋπολογισμός του έτους 2022 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ 

αριθμ 120_2021._ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω. Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 128-2022_6ΑΜΙΩΕΔ-Ζ1Γ 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λαμβανοντας 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 43582/30-6-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Επιχορήγηση των Δήμων 

της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 90.000.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την 

αύξηση του ενεργειακού κόστους» (ΑΔΑ: 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ) στο οποίο αναφέρονται τα 

εξής:  
«Εγκρίνουμε την επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 90.000.000,00 € στους δήμους της 

χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 

γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση 

του ενεργειακού κόστους.».  Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 46.427,99€. 
 

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 
 
 

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

Διαμόρφωση 

1211.0006 

Επιχορηγήσεις από εθνικούς 
πόρους λόγω επιβάρυνσης του 
π/υ από την αύξηση του 
ενεργειακού κόστους 

0,00 46.427,99 46.427,99 
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 
10.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

17.000,00 8.800,00 25.800,00 

20.6211.0001 Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για 
φωτισμό & παραγωγική διαδικασία 

37.000,00 12.600,00 49.600,00 

20.6641.0010 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για κίνηση μεταφορικών μέσων 
(συνεχ 2021) 

22.320,84 4.000,00 26.320,84 

25.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

80.000,00 16.300,00 96.300,00 

30.6641.0010 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για κίνηση μεταφορικών μέσων 
(συνεχ 2021) 

8.630,01 827,99 9.458,00 

70.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

16.000,00 3.900,00 19.900,00 

  180.950,85 46.427,99 227.378,84 

 

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό και η ισοσκέλιση των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών. 
 

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 128-2022_6ΑΜΙΩΕΔ-Ζ1Γ απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 11η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2022 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 21η Ιουλίου 2022 

5 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 58/2022 
 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση 12ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

εισηγείται το θέμα της 12ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κέας ως εξής: 
«Ο Προϋπολογισμός του έτους 2022 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ 

αριθμ 120_2021._ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω. Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 129-2022_ΡΨΟ0ΩΕΔ-ΝΗΩ 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 
 

Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας 
 

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

Διαμόρφωση 

20.6142.0001 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
από ΔΕΔΔΗΕ 5.600,00 -2.000,00 3.600,00 

20.6662.0004 Προμήθεια λαμπτήρων για δημοτικό 
φωτισμό 4.000,00 2.000,00 6.000,00 

20.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα 
ΜΟΝΙΜΩΝ) 

91.338,30 -6.000,00 85.338,30 

20.6021 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα 
ΙΔΑΧ) 

17.500,00 6.000,00 23.500,00 

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 25.966,74 -1.500,00 24.466,74 

20.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου 5.000,00 1.500,00 6.500,00 

  149.405,04 0,00 149.405,04 
 
 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ 
 

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους κοινωφελούς εργασίας.( 

ΦΕΚ 5895Β΄16-12-2021). 
 

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

Διαμόρφωση 

4319.0002 Επιχορήγηση ασφαλιστικών 
εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ 0,00 9.561,95 9.561,95 
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

10.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 0,00 9.561,95 9.561,95 

     

 
 

Λοιπές Δαπάνες 
 
 

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

Διαμόρφωση 

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.000,00 800,00 20.800,00 

00.6495.0003 
Δαπάνες παροχής σίτισης σε 
εργαζομένους βάσει του αρθ. 32 
Ν. 4483 

13.000,00 -12.700,00 300 

00.6443.0004 Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Τριάδας 1.000,00 -1.000,00 0,00 

00.6443.0011 Δαπάνη εορτασμού 25ης 
Μαρτίου 300,00 -300,00 0,00 

00.6443.0013 Δαπάνη γιορτής Βουρκαρίου 700,00 -700,00 0,00 

10.6265.0002 Συντήρηση επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού 1.000,00 850,00 1.850,00 

10.6643.0004 
Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση και φωτισμό (συνεχ 
2021) 

6.499,46 800,00 7.299,46 

10.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 3.000,00 -1.573,45 1.426,55 

15.6142.0004 Νέα παροχή ρεύματος για το 
γήπεδο μπάσκετ Κορησσίας 1.500,00 -650,00 850,00 

15.6232.0002 Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση 
ιατρών 0 12.700,00 12.700,00 

15.6472.0004 Kea Open Darts Tournament 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 

30.6262.0019 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μόνιμων εγκαταστάσεων 6.898,55 -1.898,55 5.000,00 

30.6641.0010 
Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021) 

8.630,01 1.672,00 10.302,01 

30.6644.0010 
Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
(συνεχ 2021) 

6.976,18 1.500,00 8.476,18 

70.6641.0010 
Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021) 

5.300,34 1.000,00 6.300,34 

70.6644.0012 
Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
(συνεχ 2021) 

3.151,15 500,00 3.651,15 
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  79.955,69 0,00 79.955,69 

 
 

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου 
 

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 129-2022_ΡΨΟ0ΩΕΔ-ΝΗΩ απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 12η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2022 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 59/2022 
 

 

Θέμα 3ο: Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων έτους 2022. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Κων/νος Δεμένεγας] 
 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Κωνσταντίνο Δεμένεγα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:  
 

Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 5 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ (ΑΔΣ 51/2022_ΩΜΞΝΩΕΔ-6ΑΠ) για τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 

απαιτείται:  
"Α) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Β.∆/τος της 24 

9/20 10 1958 «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ. Α΄171/1958],όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, 

των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται µε απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου (κατόπιν εισήγησης της εκάστοτε Κοινότητας και έγκριση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από επιτόπιο έλεγχο των εισηγούμενων χώρων)." 
«Οι κάτωθι επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της 

Κοινότητας Ιουλίδας, ζητούν με αίτησή τους την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων 

ως εξής:  
 

1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΛΑΓΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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του ΕΛΕΥΘ. ως νόμιμος εκπρ/πος της εταιρείας LEON IKE (ΑΦΜ: 800824513) 

για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
Η εταιρεία LEON IKE, με δραστηριότητα καφέ μπαρ με παροχή σερβιρίσματος 

στον Αγ Σπυρίδωνα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1942/3-5-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων επιφάνειας 14,95τμ. στην πρόσοψη του καταστήματός της και 

επιφάνειας 24,45τμ απέναντι από την είσοδο του καταστήματός της. 
 

2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΥ 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ  του ΠΑΝΑΓ. (ΑΦΜ: 045576579) για την τοποθέτηση σταντ για 

την έκθεση εμπορευμάτων. 
Η Αναγνώσταρου Φλωρεντία, ιδιοκτήτρια καταστήματος ειδών δώρου και 

αξεσουάρ στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1173/18-3-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1,00τμ. 

για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός της.  
 

3. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ του ΚΩΝ. (ΑΦΜ: 133208200) για την τοποθέτηση σταντ για την 

έκθεση εμπορευμάτων. 
Η Κολοκοτσά Διονυσία, ιδιοκτήτρια καταστήματος ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 303/28-1-2022 αίτηση στον 

Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 4,00τμ. για την 

τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός της.  
 

4. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

του ΝΙΚΟΛ. (ΑΦΜ: 052074649) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Ο Ποδόγυρος Ιωάννης, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(εστιατόριο) στην πλατεία Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2695/8-6-

2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 

97τμ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Ιουλίδας και στην 

πρόσοψη του καταστήματός του. 
  

5. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΧΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

του ΝΙΚΟΛ. (ΑΦΜ: 068309230) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Ο Χαμπάκης Αντώνιος, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(εστιατόριο) στην πλατεία Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1898/29-4-

2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 

35τμ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

 

6. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ του ΘΕΟΔ. (ΑΦΜ: 112195929) για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων.  
Η Θωμοπούλου Σταματίνα, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (εστιατόριο) στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 
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2092/12-5-2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής 

επιφάνειας 64τμ. για   
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

7. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΒΑΣΙΛ. (ΑΦΜ: 141655480) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Ο Ποδόγυρος Αντώνιος, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(καφετέρια) στην πλατεία Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1732/18-4-

2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων επιφάνειας 37,22τμ στην πρόσοψη του καταστήματός του και 

απέναντι από την είσοδο του καταστήματός του και επιφάνειας 11,00τμ στη πίσω 

αυλή του καταστήματος πάνω από το αλσάκι Ιουλίδας. 
 

8. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΜΙΧΑΗΛΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΝΕΚΤ. (ΑΦΜ: 049166809) για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. 
Η Μιχαήλη Αικατερίνη, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(πιτσαρία) στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2529/31-5-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθίσματων επιφάνειας 2τμ. στην πρόσοψη του καταστήματός της και 

3,6τμ απέναντι από την είσοδο του καταστήματός της.  
 

9. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛ. (ΑΦΜ: 109773864) για την τοποθέτηση σταντ για την 

έκθεση εμπορευμάτων. 
Η Παπανικολάου Στυλιανή, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών ρουχισμού και 

αξεσουάρ στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2207/17-5-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1,60τμ. 

για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός της.  
 

10. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

του ΣΤΕΦ. ως νόμιμη εκπρ/πος της εταρείας IL GATTO CAFFE IKE (ΑΦΜ: 

801069120) για  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
Η εταρεία IL GATTO CAFFE IKE, με δραστηριότητα σνακ μπαρ με παροχή 

σερβιρίσματος στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2301/20-5-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων επιφάνειας 9,50τμ. στην πρόσοψη του καταστήματός της και 

5,37τμ σε παρακείμενο χώρο του καταστήματός της. 
 

11. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΣΤΕΦ. (ΑΦΜ: 052378264) για την τοποθέτηση σταντ για την 

έκθεση εμπορευμάτων. 
Η Μορφωνιού Χριστίνα, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ 

στην  πιάτσα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2346/23-5-2022 αίτηση 

στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 3τμ. για την 

τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 
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της. 
 

12. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΠΑΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

του ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 040425395) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Ο Παούρης Δημήτριος, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(καφε- αναψυκτήριο) στην πιάτσα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 

1114/15-3-2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επιφάνειας 8,00τμ στην πρόσοψη του καταστήματός 

του και επιφάνειας 3,00τμ απέναντι από την είσοδο του καταστήματός του.  
 

13. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΓΕΩΡ. (ΑΦΜ: 045575847) για την προσέγγιση αυτοκίνητου 

της επιχ/σης της για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων. 
Η Πατηνιώτη Ελευθερία, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών διατροφής στην πιάτσα 

Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2694/8-6-2022 αίτηση στον Δήμο για 

μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 8τμ. για την προσέγγιση 

αυτοκίνητου της επιχ/σης της για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην 

πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

14. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΠΑΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 039018577) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Ο Παούρης Ιωάννης, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(εστιατόριο) στην πιάτσα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2985/22-6-

2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων συνολικής επιφάνειας 20,20τμ στην πρόσοψη του 

καταστήματός του.  
 

15. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΦΩΤΙΟΥ του ΑΘΑΝ. (ΑΦΜ: 032322216) για την τοποθέτηση σταντ για την 

έκθεση εμπορευμάτων. 
Ο Νικολόπουλος Φώτιος, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην  πιάτσα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2091/12-5-2022 αίτηση 

στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 8τμ. για την 

τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 

του. 
 

16. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΠΑΤΗΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑΣ του 

ΕΜΜΑΝ. (ΑΦΜ: 301110190) για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση 

εμπορευμάτων. 
Η Πατητή Ζηνοβία, ιδιοκτήτης καταστήματος παραδοσιακών προϊόντων στην 

πιάτσα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2486/30-5-2022 αίτηση στον 

Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1τμ. για την 

τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 

της. 
 

17. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 

του ΕΛΕΥΘ. (ΑΦΜ: 045577460) για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση 
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εμπορευμάτων. 
Ο Καραγιάννης Ιωάννης, ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην  πιάτσα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2528/31-5-2022 αίτηση 

στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 9τμ. για την 

τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 

του. 
 

18. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ του 

ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 301117885) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
Η Μαρούλη Ελήνη, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(ψητοπολείο) στην πιάτσα Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1113/15-3-

2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθίσματων συνολικής επιφάνειας 40,56τμ. στην πρόσοψη του 

καταστήματός της. 
 

19. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΝΤ. (ΑΦΜ: 132506440) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
Η Ρουσσουνέλου Ελένη, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(παροδοσιακό καφενείο) στην Κατωμεριά Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 

2902/20-6-2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων συνολικής επιφάνειας 42,25τμ.στην στην πρόσοψη 

του καταστήματός της στο στεγασμένο χώρο της πλατείας. 
20. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΚΟΝΙΔΑΡΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΦΜ: 043875418) για την τοποθέτηση σταντ για την 

έκθεση εμπορευμάτων. 
Ο Κονιδάρης Σπυρίδων, ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών δώρου στην 

Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 3502/15-7-2022 αίτηση στον Δήμο για 

μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 7,01τμ. για την τοποθέτηση 

σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός του 
 

Έπειτα από τον επιτόπιο έλεγχο-αυτοψία που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία 

παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου, και του προέδρου της τοπικής 

κοινότητας, το ΔΣ της Κοινότητας Ιουλίδας, με την υπ’αριθμ. 13/2022 

απόφασή του αποφασίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των 

αιτούμενων χώρων. 
 

ως εξής: 
 

1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 40,22τμ στην εταιρεία LEON IKE (ΑΦΜ: 

800824513), με δραστηριότητα καφέ μπαρ στον Αγ Σπυρίδωνα Ιουλίδα Κέας, 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα 14,95τμ στην 

πρόσοψη του καταστήματός της και 25,27τμ απέναντι από την είσοδο του 

καταστήματός της. 
Υποσημέιωση: όταν το κατάστημα είναι κλειστό θα αποσύρονται τα καθίσματά 

του από τον εξωτερικό χώρο 
 

2. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1,00τμ στην ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΥ 
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ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΠΑΝΑΓ. (ΑΦΜ: 045576579), με κατάστημα ειδών δώρου 

και αξεσουάρ στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση 

εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

3. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 4,00τμ στην ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του 

ΚΩΝ. (ΑΦΜ: 133208200), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ στην 

Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην 

πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

4. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 127,00τμ στον ΠΟΔΟΓΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΝΙΚΟΛ. (ΑΦΜ: 052074649), με δραστηριότητα εστιατορίου στην πλατεία 

Ιουλίδα Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός του. 
 

5. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 73,70τμ στον ΧΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του 

ΝΙΚΟΛ. (ΑΦΜ: 068309230), με δραστηριότητα εστιατορίου στην πλατεία 

Ιουλίδα Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός του. 
 

6. Το αίτημα για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΘΕΟΔ. (ΑΦΜ: 112195929), με δραστηριότητα εστιατορίου 

στην πλατεία Ιουλίδα Κέας, θα εξεταστεί όταν λειτουργήσει η επιχείρηση. 
 

7. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 60,70τμ στον ΠΟΔΟΓΥΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του 

ΒΑΣΙΛ. (ΑΦΜ: 141655480), με δραστηριότητα καφετέριας στην Ιουλίδα Κέας, 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα 37,00τμ στην 

πρόσοψη και απέναντι από την είσοδο του καταστήματός του και 23,70τμ στη 

πίσω αυλή του καταστήματος πάνω από το αλσάκι Ιουλίδας.  
 

8. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 7,52τμ στην ΜΙΧΑΗΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

του ΝΕΚΤ. (ΑΦΜ: 049166809), με δραστηριότητα πιτσαρίας στην Ιουλίδα 

Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα 5τμ. στην 

πρόσοψη του καταστήματός της και 2,52τμ απέναντι από την είσοδο του 

καταστήματός της. 
 

9. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1,60τμ στην ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛ. (ΑΦΜ: 109773864), με κατάστημα ειδών ρουχισμού 

και αξεσουάρ στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση 

εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

10. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 16,25τμ στην εταιρεία IL GATTO CAFFE 

IKE (ΑΦΜ: 801069120), με δραστηριότητα σνακ μπαρ στην Ιουλίδα Κέας, για 

την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα 9,50τμ. στην πρόσοψη 

του καταστήματός της και 6,75τμ σε παρακείμενο χώρο του καταστήματός της. 
 

11. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 3,00τμ στην ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 

ΣΤΕΦ. (ΑΦΜ: 052378264), με κατάστημα ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ στην 
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πιάτσα Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

12. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 10,60τμ στον ΠΑΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 040425395) , με δραστηριότητα καφέ-αναψυκτηρίου στην πιάτσα 

Ιουλίδα Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός του. 
 

13. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 4,80τμ στην ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

του ΓΕΩΡ. (ΑΦΜ: 045575847), με κατάστημα ειδών διατροφής στην πιάτσα 

Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην 

πρόσοψη του καταστήματός της καθόσον η χρήση χώρου που αιτείται δεν 

προβλέπεται στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων. 
 

14. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 24,42τμ στον ΠΑΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 039018577), με δραστηριότητα εστιατορίου στην πιάτσα Ιουλίδα 

Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 

του. 
 

15. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 3,50τμ στον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟ 

του ΑΘΑΝ. (ΑΦΜ: 032322216), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην πιάτσα Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση 

εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

16. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1,00τμ στην ΠΑΤΗΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑ του 

ΕΜΜΑΝ. (ΑΦΜ: 301110190), με κατάστημα παραδοσιακών προϊόντων στην 

πιάτσα Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

17. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 9,00τμ στον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΕΛΕΥΘ. (ΑΦΜ: 045577460), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ στην 

πιάτσα Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

18. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 32,03τμ στην ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του 

ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 301117885), με δραστηριότητα ψητοπωλείο στην πιάτσα Ιουλίδα 

Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 

της. 
 

19. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 42,25τμ στην ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

του ΠΑΝΤ. (ΑΦΜ: 132506440), με δραστηριότητα παραδοσιακού καφενείου 

στην Κατωμεριά Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη 

του καταστήματός της στο στεγασμένο χώρο της πλατείας. 
 

20. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 2,30τμ στον ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΦΜ: 043875418), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 
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στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

 

Εν συνεχεία, «Οι κάτωθι επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή χωρικής αρμοδιότητας 

της Κοινότητας Κορησσίας, ζητούν με αίτησή τους την παραχώρηση κοινόχρηστων 

χώρων ως εξής:  
 

 

1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ: 049509233) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Ο Πολίτης Δημήτριος, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(εστιατόριο) στην Κορησσία Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2587/2-6-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 25τμ. 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
  

2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΚΟΝΙΔΑΡΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΦΜ: 043875418) για την τοποθέτηση σταντ για την 

έκθεση εμπορευμάτων. 
Ο Κονιδάρης Σπυρίδων, ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών δώρου στην 

Κορησσία Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2824/15-6-2022 αίτηση στον Δήμο 

για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 4,55τμ. για την 

τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 

του. 
 

3. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΒΑΣΙΛΗ 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ως νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας ACQUA KEA OE (ΑΦΜ: 

801281954) για την τοποθέτηση σταντ με τα μενού της επιχ/σης. 
Η εταρεία ACQUA KEA OE, με δραστηριότητα καφέ μπαρ- εστιατόριο με παροχή 

σερβιρίσματος στο Βουρκάρι Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 1897/29-4-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1τμ. 

για την τοποθέτηση σταντ με τα μενού της επιχ/σης στην πίσω πόρτα-πρόσοψη του 

καταστήματός της. 
 

4. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΣΜΑ ως 

νόμιμο εκπρ/πο της εταιρείας KEA BREEZE MON IKE (ΑΦΜ: 801113424) για  

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
Η εταιρεία KEA BREEZE MON IKE, με δραστηριότητα σνακ μπαρ με παροχή 

σερβιρίσματος στο Βουρκάρι Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2196/16-5-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων συνολικής επιφάνειας 87τμ. στην πρόσοψη του καταστήματός 

της.  
 

5. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως του ΜΑΝΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

του ΙΑΚ. (ΑΦΜ: 112196477) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Ο Μάνεσης Δημήτριος, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(εστιατόριο) στο Βουρκάρι Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2988/22-6-2022 

αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 
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τραπεζοκαθισμάτων συνολικής επιφάνειας 25,30τμ στην πρόσοψη του 

καταστήματός του.  
 

 

6. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ANGELOVA SILVIYA του 

MAR. (ΑΦΜ: 130388305) για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση 

εμπορευμάτων. 
Η Angelova Silviya, με δραστηριότητα περιπτέρου στον Οτζιά Κέας, έχει 

καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2205/17-5-2022 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση 

κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 18τμ. για την τοποθέτηση σταντ για 

την έκθεση εμπορευμάτων πέριξ του περιπτέρου. 
 

Το ΔΣ της Κοινότητας Κορησσίας, με την υπ’αριθμ. 4/2022 απόφασή του 

αποφασίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί των αιτούμενων 

χώρων. 
 

ως εξής: 
1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 25 τμ στον ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ: 049509233), με δραστηριότητα εστιατορίου στην 

Κορησσία Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός του. 
 

2. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 4.55 τμ στον ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΦΜ: 043875418), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην Κορησσία Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

3. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1 τμ στην εταιρεία ACQUA KEA OE 

(ΑΦΜ: 801281954), με δραστηριότητα καφέ μπαρ-εστιατόριο στο Βουρκάρι 

Κέας, για την τοποθέτηση σταντ με τα μενού της επιχ/σης στην πίσω πόρτα-

πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

4. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 87 τμ στην εταιρεία KEA BREEZE MON 

IKE (ΑΦΜ: 801113424), με δραστηριότητα σνακ μπαρ στο Βουρκάρι Κέας, για 

την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

5. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 25,3 τμ στον ΜΑΝΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΙΑΚ. (ΑΦΜ: 112196477), με δραστηριότητα εστιατορίου στο Βουρκάρι Κέας, 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

6. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 18 τμ στην ANGELOVA SILVIYA του 

MAR. (ΑΦΜ: 130388305), με δραστηριότητα περιπτέρου στον Οτζιά Κέας , 

για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων πέριξ του περιπτέρου. 
 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων, «Για τη 

χορήγηση της άδειας χρήσης, η Αστυνομική Αρχή γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας 

της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη µη χορήγηση της αιτουμένης 
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αδείας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία πέντε ηµερών που τίθεται, η άδεια χορηγείται & 

χωρίς τη γνωµάτευσή της».  
Με το υπ’αριθμ. 2964/21-6-2022 έγγραφο ζητήθηκε η γνωμοδότηση του ΑΤ Κέας επί 

των ανωτέρω αιτήσεων, και έως σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσίας μας η σχετική 

γνωμοδότηση. 
 

Η άδεια στους αιτούντες θα χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 
 

Σημειώνεται ότι λόγω του βαθμού συγγένειας,  
για το αίτημα της κας Ελευθερίας Πατηνιώτη, δεν συμμετέχει στη συζήτηση και 

δεν ψηφίζει η δημοτική σύμβουλος κα Μαρία Πατηνιώτη,  
 
για το αίτημα του κ. Αντωνίου Ποδόγυρου δεν συμμετέχει στη συζήτηση και δεν 

ψηφίζει ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας.  
 

 

Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει αν θα μισθώσει τους προαναφερθέντες αιτούμενους 

κοινόχρηστους χώρους στους ανωτέρω πολίτες και με ποιους όρους, λαμβάνοντας υπόψη 

την κείμενη νομοθεσία, τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (ΑΔΣ 

51/2022_ΩΜΞΝΩΕΔ-6ΑΠ), την υπ’ αριθμ. 97/2021 απόφασή του περί τελών μίσθωσης 

κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022 και τις υπ’αριθμ. 13/2022 και 4/2022 αποφάσεις 

των Κοινοτήτων Ιουλίδας και Κορησσίας αντιστοίχως. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το Ν. 

3463/2006, άρθρο 37, το Β.Δ από 24-9/20 – 10 -58 άρθρο 13, το Ν. 1080/1980, άρθρο 3, 

το Ν. 1043/1980, το Ν. 1577/1985, την αρ. 19 - Απόφαση 52716/01 του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και 48, το Ν. 1828/89, το Ν. 

1900/90, το Ν. 1337/83 άρθρο 17, παρ. 4, το Π.Δ 6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α- Ν.1337/1983 

άρθρο 6, το Ποιν. Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 και το Ν. 3254/04, τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (ΑΔΣ 51/2022_ΩΜΞΝΩΕΔ-6ΑΠ) και την υπ 

'αριθμ. 97/2021 απόφαση του Δ.Σ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία του πλαισίου της 

εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού στα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι επιχειρήσεις, μόνο εφόσον 

είναι ταμειακά ενήμεροι ως εξής: 
 

1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 40,22τμ στην εταιρεία LEON IKE (ΑΦΜ: 

800824513), με δραστηριότητα καφέ μπαρ στον Αγ Σπυρίδωνα Ιουλίδα Κέας, 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα 14,95τμ στην 

πρόσοψη του καταστήματός της και 25,27τμ απέναντι από την είσοδο του 

καταστήματός της.(όταν το κατάστημα είναι κλειστό θα αποσύρονται όλα τα 

τραπεζοκαθίσματα από τον εξωτερικό χώρο) 
 

2. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1,00τμ στην ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΥ 
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ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΠΑΝΑΓ. (ΑΦΜ: 045576579), με κατάστημα ειδών δώρου 

και αξεσουάρ στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση 

εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

3. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 4,00τμ στην ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του 

ΚΩΝ. (ΑΦΜ: 133208200), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ στην 

Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην 

πρόσοψη του καταστήματός της. (όταν θα κλείνει η μπάρα) 
 

4. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 127,00τμ στον ΠΟΔΟΓΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΝΙΚΟΛ. (ΑΦΜ: 052074649), με δραστηριότητα εστιατορίου στην πλατεία 

Ιουλίδα Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός του. 
 

5. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 73,70τμ στον ΧΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του 

ΝΙΚΟΛ. (ΑΦΜ: 068309230), με δραστηριότητα εστιατορίου στην πλατεία 

Ιουλίδα Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός του. 
 

6. Το αίτημα για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΘΕΟΔ. (ΑΦΜ: 112195929), με δραστηριότητα εστιατορίου 

στην πλατεία Ιουλίδα Κέας, θα εξεταστεί όταν λειτουργήσει η επιχείρηση. 
 

7. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 60,70τμ στον ΠΟΔΟΓΥΡΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του 

ΒΑΣΙΛ. (ΑΦΜ: 141655480), με δραστηριότητα καφετέριας στην Ιουλίδα Κέας, 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα 37,00τμ στην 

πρόσοψη και απέναντι από την είσοδο του καταστήματός του και 23,70τμ στη 

πίσω αυλή του καταστήματος πάνω από το αλσάκι Ιουλίδας.  
 

8. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 7,52τμ στην ΜΙΧΑΗΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

του ΝΕΚΤ. (ΑΦΜ: 049166809), με δραστηριότητα πιτσαρίας στην Ιουλίδα 

Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα 5τμ. στην 

πρόσοψη του καταστήματός της και 2,52τμ απέναντι από την είσοδο του 

καταστήματός της. 
 

9. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1,60τμ στην ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΒΑΣΙΛ. (ΑΦΜ: 109773864), με κατάστημα ειδών ρουχισμού 

και αξεσουάρ στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση 

εμπορευμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

10. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 16,25τμ στην εταιρεία IL GATTO CAFFE 

IKE (ΑΦΜ: 801069120), με δραστηριότητα σνακ μπαρ στην Ιουλίδα Κέας, για 

την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα 9,50τμ. στην πρόσοψη 

του καταστήματός της και 6,75τμ σε παρακείμενο χώρο του καταστήματός της. 
 

11. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 3,00τμ στην ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 

ΣΤΕΦ. (ΑΦΜ: 052378264), με κατάστημα ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ στην 
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πιάτσα Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

12. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 10,60τμ στον ΠΑΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 040425395) , με δραστηριότητα καφέ-αναψυκτηρίου στην πιάτσα 

Ιουλίδα Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός του.(για το μεγαλύτερο τμήμα Β όταν κλείνει η μπάρα) 
 

13. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 4,80τμ στην ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

του ΓΕΩΡ. (ΑΦΜ: 045575847), με κατάστημα ειδών διατροφής στην πιάτσα 

Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων στην 

πρόσοψη του καταστήματός της καθόσον η χρήση χώρου που αιτείται δεν 

προβλέπεται στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων. 
 

14. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 24,42τμ στον ΠΑΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 039018577), με δραστηριότητα εστιατορίου στην πιάτσα Ιουλίδα 

Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 

του. 
 

15. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1,00τμ στην ΠΑΤΗΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑ του 

ΕΜΜΑΝ. (ΑΦΜ: 301110190), με κατάστημα παραδοσιακών προϊόντων στην 

πιάτσα Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

16. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 9,00τμ στον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΕΛΕΥΘ. (ΑΦΜ: 045577460), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ στην 

πιάτσα Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

17. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 32,03τμ στην ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του 

ΝΙΚ. (ΑΦΜ: 301117885), με δραστηριότητα ψητοπωλείο στην πιάτσα Ιουλίδα 

Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός 

της. 
 

18. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 42,25τμ στην ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

του ΠΑΝΤ. (ΑΦΜ: 132506440), με δραστηριότητα παραδοσιακού καφενείου 

στην Κατωμεριά Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη 

του καταστήματός της στο στεγασμένο χώρο της πλατείας. 
 

19. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 2,30τμ στον ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΦΜ: 043875418), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

 

20. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 25 τμ στον ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ: 049509233), με δραστηριότητα εστιατορίου στην 
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Κορησσία Κέας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 

καταστήματός του. 
 

21. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 4.55 τμ στον ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΦΜ: 043875418), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην Κορησσία Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

22. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1 τμ στην εταιρεία ACQUA KEA OE 

(ΑΦΜ: 801281954), με δραστηριότητα καφέ μπαρ-εστιατόριο στο Βουρκάρι 

Κέας, για την τοποθέτηση σταντ με τα μενού της επιχ/σης στην πίσω πόρτα-

πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

23. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 87 τμ στην εταιρεία KEA BREEZE MON 

IKE (ΑΦΜ: 801113424), με δραστηριότητα σνακ μπαρ στο Βουρκάρι Κέας, για 

την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός της. 
 

24. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 25,3 τμ στον ΜΑΝΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΙΑΚ. (ΑΦΜ: 112196477), με δραστηριότητα εστιατορίου στο Βουρκάρι Κέας, 

για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

25. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 18 τμ στην ANGELOVA SILVIYA του 

MAR. (ΑΦΜ: 130388305), με δραστηριότητα περιπτέρου στον Οτζιά Κέας , 

για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων πέριξ του περιπτέρου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(10 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ) 

Ο Κ. Βουτσινάς δηλώνει ΠΑΡΩΝ 
 

26. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 3,50τμ στον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΦΩΤΙΟ του ΑΘΑΝ. (ΑΦΜ: 032322216), με κατάστημα ειδών δώρου και αξεσουάρ 

στην πιάτσα Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση σταντ για την έκθεση εμπορευμάτων 

στην πρόσοψη του καταστήματός του. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 60/2022 
 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση 
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