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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 22ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 21η Οκτωβρίου 2022 

 

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην Αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, πραγματοποιήθηκε η 

22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 5315/17-10-2022 

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 10 μέλη.  

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   

2.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        2.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 

3.Μαρία Μ. Πατηνιώτη   3.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 

4.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας    4.Αντώνιος Ν.Λουρής         

5.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   5.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 

6.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                6.Μουζάκη Αντ. Σώζα 

7.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    7.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη (προσήλθε  

8.Στυλιανός Γ. Γκρέκας   κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος)   

9.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης   (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

10.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

  

  

 

Στη συνεδρίαση είναι παρούσα η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα 

Βώσικα ούτε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας  

Παρούσα είναι και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση του 

πρακτικού. 

Δεν αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση, προσήλθε η κα Δημ. 

Κορασίδη κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 88/2022 
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Θέμα 9ο: Καθορισμός τέλους χρήσης ελικοδρομίου για το έτος 2023.  

 

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

εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,   σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Επίσης στην παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν 1828/89, όπως αυτή συμπληρώθηκε με 

την παρ. 16 του άρθρου 11 του Ν 2503/1997, ορίζονται τα εξής:  

«Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται 

τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό 

χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου».  

Στους υπόχρεους για την καταβολή τους ο Δήμος προσφέρει ειδική και 

συγκεκριμένη αντιπαροχή, η οποία έχει τη μορφή υπηρεσίας ή έργου που συμβάλλει στην 

ποιότητα ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών.  

Καλείτε η Οικονομική Επιτροπή να προτείνει το ύψος του τέλους για τη χρήση του 

ελικοδρομίου ανά πτήση για τις μη υγειονομικές πτήσεις, δηλαδή τις ιδιωτικές πτήσεις 

ώστε να μπορέσει ο Δήμος να παρέχει καλύτερες παροχές και συντήρηση στη 

χρησιμοποίηση του ελικοδρομίου της Κέας.  

 Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα 

κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της 

Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους. 

         

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την 

εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, με την υπ’αριθμ 

189_2022_6ΙΚ5ΩΕΔ-ΤΩΧ απόφασή της, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 

καθορισμό τέλους χρήσης Ελικοδρομίου για το έτος 2023, ποσό 100€ ανά πτήση, για τις 

μη υγειονομικές πτήσεις, στον Κ.Α. εσόδου 0471.0001 Τέλος χρήσης Ελικοδρομίου. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 189_2022_6ΙΚ5ΩΕΔ-ΤΩΧ απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει τον καθορισμό τέλους χρήσης Ελικοδρομίου για το έτος 2023, ποσό 100€ 

ανά πτήση, για τις μη υγειονομικές πτήσεις, στον Κ.Α. εσόδου 0471.0001 «Τέλος χρήσης 

Ελικοδρομίου». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 88/2022 
 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Δήμαρχος 

 

 
Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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