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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 1ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 03η Φεβρουαρίου 2023 

 

Σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη η 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 

299/30-1-2023 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 

συμμετέχουν 10 μέλη.  
 

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

8.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη   
9.Στυλιανός Γκρέκας (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

10.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς    
  

   

  

  
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετέχει  o Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος 

Δεμένεγας ούτε η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα . 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση του πρακτικού 
Δεν αποχώρησαν ούτε συνδέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 03/02/2023 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  299/30-1-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, 

κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 2ο : Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

Θέμα 3ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής 

τηλεφωνίας, Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 4ο: Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Κέας στην υπό σύσταση Αστική 

Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Μπλε Δήμων» , και 

σε καταφατική περίπτωση ορισμός της Δημάρχου ως εκπροσώπου στη Γενική 

Συνέλευση του δικτύου και εξουσιοδότησή της για την υπογραφή του καταστατικού 

και κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5ο: Αντικατάσταση μέλους στην «Δημοτική Επιτροπής Παιδείας»  του Δήμου 

Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 6ο: Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας 

και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 7ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας έτους 2023. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Θέμα 8 ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του 

Δήμου Κέας έτους 2023. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  για την 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού» και έγκριση προμήθειας οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 10ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2023 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή 2023). 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 1ο: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, 

κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον νόμο 1080/80, όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ.8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, πρέπει να συσταθεί επιτροπή για τη συμβιβαστική επίλυση των 

φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου και των φορολογουμένων, για την βεβαίωση ή αναγνώριση 

φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, 

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

από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης 

επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο από τον κατάλογο των 

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

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

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

31/12/2023 οι εξής: 
• Ελευθέριος Τζουβάρας, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Στυλιανή 

Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλο 
• Θεόδωρος Καμίλης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βουτσινά, Δημοτικό 

Σύμβουλο  
• Ελευθέριος Πουλάκης, Δημότης με αναπληρωματικό μέλος την Αντωνία Τσούφη  Δημότη. 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η κα Αθηνά Μορφωνιού, δημοτική υπάλληλος με αναπληρώτρια την 

κα. Ιωάννα Αθανασοπούλου, επίσης δημοτική υπάλληλο.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών από της παρούσης έως 31/12/2023 

αποτελούμενη από τους: 
• Ελευθέριο Τζουβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Στυλιανή 

Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλο 
• Θεόδωρο Καμίλη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βουτσινά, Δημοτικό 

Σύμβουλο  
• Ελευθέριο Πουλάκη, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος την Αντωνία Τσούφη  Δημότη. 
 

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η κα Αθηνά Μορφωνιού, δημοτική υπάλληλος με αναπληρώτρια την 

κα. Ιωάννα Αθανασοπούλου, επίσης δημοτική υπάλληλο.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1/2023 
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Θέμα 2ο : Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

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

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

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

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

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

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

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

του Δήμου Κέας, καλούμαστε να συγκροτήσουμε τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων Ύδρευσης, 

αποτελούμενη από Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφία, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, ένα 

μέλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα μέλος υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου ή εμπειρογνώμονα. Η θητεία της εν λόγω επιτροπής θα έχει διάρκεια από τη λήψη της 

παρούσας και έως την 31.12.2023. 
Οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης του Δήμου 

Κέας, είναι οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Ύδρευσης, κ.κ. Λεωνίδας Περδικάρης και Λεονάρδος 

Μορφωνιός ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα 
Προτείνεται, από της παρούσης έως 31/12/2023 η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής ως εξής: 

Τακτικά μέλη: Ελευθέριος Τζουβάρας, Αντιδήμαρχος, μέλος πλειοψηφίας ως πρόεδρος 
                 Βασίλειος Βαλεράς, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                 Λεωνίδας Περδικάρης, υπάλληλος Ύδρευσης του Δήμου  

Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Μουζάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος πλειοψηφίας 
                 Παρασκευή Γροσομανίδη, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                 Λεονάρδος Μορφωνιός, υπάλληλος Ύδρευσης του Δήμου  
Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα ασκεί η κα. Αθηνά Μορφωνιού υπάλληλος του γραφείου 

εσόδων του Δήμου. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης από της παρούσης έως 31/12/2023 

αποτελούμενη από τους:  
Τακτικά μέλη: Ελευθέριος Τζουβάρας, Αντιδήμαρχος, μέλος πλειοψηφίας ως πρόεδρος 

                 Βασίλειος Βαλεράς, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                 Λεωνίδας Περδικάρης, υπάλληλος Ύδρευσης του Δήμου  

Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Μουζάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος πλειοψηφίας 
                 Παρασκευή Γροσομανίδη, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                 Λεονάρδος Μορφωνιός, υπάλληλος Ύδρευσης του Δήμου  
Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα ασκεί η κα. Αθηνά Μορφωνιού υπάλληλος του γραφείου 

εσόδων του Δήμου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:   2/2023 
 

 

Θέμα 3ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής 

τηλεφωνίας, Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η θέσπιση νομοθετικού 

πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς 

παράγοντες, ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και 

εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους, λαμβανομένης υπόψη, της 

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

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

410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων 

(80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των 

υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς 

των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

οικείου δήμου ή κοινότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους 

παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 

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

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

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

από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου 

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

προϋπολογισμός του οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, βάσει της 

απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, θα υπολογίζεται το σύνολο της 

σχετικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους χρεώσεων. Το ανώτατο 

επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από την προαναφερόμενη ΚΥΑ 

ως εξής: 
 

Δικαιούχοι Ανώτατο επιτρεπτό 

χρηματικό όριο κλήσεων 

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

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 
» 100 € 

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

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 
» 160 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων + » 200 € 
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πρωτευουσών νομών 
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 

κατοίκους 
» 160 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000 

κατοίκους 
» 140  € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους & 

Πρόεδροι Κοινοτήτων 
» 100 € 

Αντιδήμαρχοι 50% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου 
Πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων δήμων 

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

410/1995) 

Μέχρι 60 € 

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό 

άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών) 
» 80 € 

Γενικοί Γραμματείς δήμων 80% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου 
 

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

επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση 

υπαλλήλων τους, ή και κλιμακίων, σε τόπο εκτός των χώρων εργασίας τους, σε περιπτώσεις 

όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι αρμόδιες 

υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με 

τις διατάξεις  του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ. 8 «Χρήση 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.» παρέχεται η δυνατότητα 

στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε προϊσταμένους οργανικών 

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

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

συσκευή. Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που μπορεί να 

βαρύνει τον προϋπολογισμό  για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με αυτό του 

Αντιδημάρχου, ήτοι πενήντα (50,00 €) ευρώ. 
Με απόφαση της Δημάρχου καθορίζεται απαραίτητα το ανώτατο όριο δαπάνης που 

μπορεί να πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρούμενου πάντα του περιορισμού ότι το 

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

υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία 

κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει 

αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να καθορίσει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο 

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

δικαιούχοι του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ως εξής: 
Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για τη Δήμαρχο. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του 

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

διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3274/2004, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α/7-6-2010), του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, την ΚΥΑ 18391/22-9-2005 (ΦΕΚ 

1388/Β/7-10-2005), την εγκύκλιο 59801/36/20-12-2005, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 

17 παρ.8 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2-10-2006) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Καθορίζει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων για χρήση υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το 

έτος 2023 ως εξής: 
Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για τη Δήμαρχο. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους. 
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. 
Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας 

υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία 

κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει 

αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3/2023 
 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Κέας στην υπό σύσταση Αστική 

Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Μπλε Δήμων» , και 

σε καταφατική περίπτωση ορισμός της Δημάρχου ως εκπροσώπου στη Γενική 

Συνέλευση του δικτύου και εξουσιοδότησή της για την υπογραφή του καταστατικού 

και κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγείται το 4ος θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας ότι, το καταστατικό το οποίο 

τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, αφορά τη σύσταση αστικής εταιρείας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «Aegean Rebreath» στην 

οποία ο Δήμος Κέας καλείται να συμμετέχει ως μέλος. 
Ο σκοπός της Αστικής Εταιρείας είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η 

διαμόρφωση σχετικών πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η Εταιρεία σε καμία 

περίπτωση δεν επιδιώκει σκοπό κερδοσκοπικό ή εμπορικό.  
Το Δίκτυο Μπλε Δήμων είναι ένα δίκτυο δήμων, που συνεργάζονται με στόχο την 

υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για το 

θαλάσσιο περιβάλλον, την ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας, την προώθηση της 

έρευνας και της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη χρηματοδοτικών συνεργειών. 
Το Δίκτυο Μπλε Δήμων ακολουθεί τόσο στη δομή, όσο και στη λειτουργία του 

προσέγγιση bottom-up, εξασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συμμετοχή 

όλων των δήμων ανεξαρτήτως μεγέθους και ως εκ τούτου συμβάλλει θετικά στην 

εκπροσώπηση των μικρότερων δήμων. Στους σκοπούς της Εταιρείας εντάσσονται επιπλέον 
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η ανάπτυξη και η διεύρυνση συνεργασιών του Δικτύου με άλλες περιοχές σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Επιπλέον σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού στους 

τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη 

διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να:  
  - Διεξάγει προγράμματα ερευνών, καταγραφών και μελετών, να διαθέτει έντυπα,  

newsletters, ηλεκτρονική πλατφόρμα (επικοινωνίας και προβολής), social media, site 

(ιστοσελίδα) κλπ καθώς και να οργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ για την προώθηση των 

σκοπών της. 

- Αποδέχεται κληρονομίες ή κληροδοσίες, δωρεές ή χορηγίες, επιχορηγήσεις, 

χρηματοδοτήσεις κλπ υπέρ της Εταιρείας. 

- Συνεργάζεται, συμπράττει, συνάπτει συμβάσεις (πχ προγραμματικές, μνημόνια 

συνεργασίας κλπ) με τα μέλη της ή τρίτους, συμμετέχει σε άλλους φορείς ή δίκτυα ή άλλους 

οργανισμούς προς εκπλήρωση της αποστολής της και εν γένει συμμετέχει μόνη της ή από 

κοινού με αυτούς σε προγράμματα, δράσεις κλπ με εθνικό, τοπικό, διαπεριφερειακό, 

κοινοτικό ή διεθνές χαρακτήρα προς υλοποίηση των στόχων της. 

- Αναπτύσσει αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις και εθελοντικές μονάδες/δομές. 

- Εκπαιδεύει μέλη άλλων οργανώσεων, ενώσεων ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον ενασχόλησης με τους σκοπούς που παρατίθενται. 

Η επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με τη διεύρυνση του 

αριθμού των συμβαλλομένων Εταίρων. Πέραν των Ιδρυτικών Μελών που υπογράφουν την 

παρούσα συστατική πράξη, Εταίροι μπορεί να είναι και άλλοι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, 

Κοινωνικοί Φορείς, Συνεταιριστικές και Συλλογικές Οργανώσεις, Κοινωνικά Ιδρύματα, 

Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα.  

Το κάθε μέλος του Δικτύου βάσει του καταστατικού οφείλει να καλύψει το κεφάλαιο με 

εισφορές ίσες με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή του στο οποίο περιορίζεται και η ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου 

μέρους, με εξαίρεση την Aegean Rebreath KOIN.Σ.ΕΠ., η οποία θα καλύψει την εισφορά 

της παρέχοντας στο Δήμο μας υπηρεσίες σε είδος και συγκεκριμένα ως εξής: 

- Συντονισμό, διαχείριση  και  υποστήριξη των λειτουργιών του Δικτύου, 

- Δικτύωση με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και αναζήτηση 

χρηματοδοτήσεων για το Δίκτυο, 

- Υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στη βάση εξασφαλισμένων πόρων, 

- Συγκέντρωση και παροχή δεδομένων για τη σύνταξη στοιχειοθετημένων προτάσεων, 

- Διασύνδεση και ανάπτυξη συνεργειών με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
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Ως εκ τούτου προτείνουμε την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κέας στην υπό 

σύσταση Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Μπλε 

Δήμων» και να οριστεί η Δήμαρχος ως εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση του δικτύου 

εξουσιοδοτώντας την για την υπογραφή του καταστατικού και κάθε περαιτέρω απαιτούμενη 

ενέργεια. 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το 

συνημμένο σχέδιο καταστατικού και την εισήγηση της Δημάρχου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1- Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην υπό σύσταση Αστική Εταιρεία μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Μπλε Δήμων» και, 

2- Ορίζει τη Δήμαρχο Κέας κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου ως εκπρόσωπο στη Γενική 

Συνέλευση του δικτύου, εξουσιοδοτώντας την για την υπογραφή του κάτωθι 

καταστατικού και κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια. 

«……2190/1920 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MH KEΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ» 

(άρθρ. 101 Ν. 3852/2010, 741 επ. ΑΚ & 270 Ν. 4072/2012) 
 
Στην Αθήνα  σήμερα, …/…/2022, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

α) οι Δήμοι (ΟΤΑ Ά Βαθμού): 
Οι Δήμοι: 1) Αλοννήσου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος 
εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του 
Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή 
του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 2) Ανάφης που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος 
και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση 
………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το 
παρόν καταστατικό, 3) Αντιπάρου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο 
οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου 
στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη 
συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 4) Αργοστολίου 
Κεφαλλονιάς που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος 
εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του 
Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή 
του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 5) Ζακύνθου που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος 
και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση 
………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το 
παρόν καταστατικό, 6) Ηρωϊκής Νήσου Κάσου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. 
(στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος 
του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία 
ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 7) 
Καλαμάτας που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται 
για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με 
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βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου 
στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 8) Κέας που εδρεύει …… και εκπροσωπείται 
νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως 
εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. 
(ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν 
καταστατικό, 9) Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων που εδρεύει …… και εκπροσωπείται 
νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως 
εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. 
(ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν 
καταστατικό, 10) Λευκάδας που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος 
εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του 
Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή 
του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 11) Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 
που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την 
υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την 
υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό 
σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 12) Πάρου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται 
νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως 
εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. 
(ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν 
καταστατικό, 13) Πόρου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος 
εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του 
Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή 
του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 14) Ραφήνας - Πικερμίου που 
εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την 
υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την 
υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό 
σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 15) Σύρου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται 
νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως 
εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. 
(ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν 
καταστατικό, 16) Τήνου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος 
εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του 
Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή 
του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό ,  
 
Και β) Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «AEGEAN REBREATH 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», που εδρεύει ……..και εκπροσωπείται….. 
 
συμφωνούν, συνομολογούν, συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

Κεφάλαιο Ά 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Άρθρο 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
1. Συνιστάται Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα (στο 

εξής: «η Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 101 Ν. 3852/2010, 220§5 Ν. 3463/2006, 741 

επ. ΑΚ σε συνδ. με τα άρθρ. 249 – 269, 270 Ν.4072/2012. 

 
2. Η Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ». Η Εταιρεία δύναται να 

χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε ακριβή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Ο διακριτικός τίτλος της 

Εταιρείας είναι «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ» ο οποίος αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «BLUE 

MUNICIPALITIES NETWORK». 
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Άρθρο 2 

ΈΔΡΑ 
 
1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος……... 

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, 

Παραρτήματα και Γραφεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή/και του Εξωτερικού, καθορίζοντας τους 

ιδιαίτερους λόγους που υπαγορεύουν την εγκατάσταση και λειτουργία τους, καθώς και την έκταση της 

αρμοδιότητάς τους. 

 
Άρθρο 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για δεκαπέντε (15) έτη και αρχίζει από την ημέρα της 

καταχώρησης του Καταστατικού στο ΓΕΜΗ. 

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της να 

παρατείνεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχη 

τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 13§§1-2 του παρόντος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ 
 

Άρθρο 4 
Σκοπός της Εταιρείας – Επιμέρους Δράσεις 

 

Ο σκοπός της Αστικής Εταιρείας είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η διαμόρφωση 
σχετικών πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει 
σκοπό κερδοσκοπικό ή εμπορικό.  

Το Δίκτυο Μπλε Δήμων είναι ένα δίκτυο δήμων, που συνεργάζονται με στόχο την υλοποίηση 
συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για το θαλάσσιο 
περιβάλλον, την ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας, την προώθηση της έρευνας και της 
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη χρηματοδοτικών συνεργειών. 

Το Δίκτυο Μπλε Δήμων ακολουθεί τόσο στη δομή, όσο και στη λειτουργία του προσέγγιση bottom-up, 
εξασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συμμετοχή όλων των δήμων ανεξαρτήτως 
μεγέθους και ως εκ τούτου συμβάλλει θετικά στην εκπροσώπηση των μικρότερων δήμων. Στους 
σκοπούς της Εταιρείας εντάσσονται επιπλέον η ανάπτυξη και η διεύρυνση συνεργασιών του Δικτύου 
με άλλες περιοχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού στους τομείς 
δραστηριότητας της εταιρείας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων και των οικοσυστημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να:  

- Διεξάγει προγράμματα ερευνών, καταγραφών και μελετών, να διαθέτει έντυπα, newsletters, 
ηλεκτρονική πλατφόρμα (επικοινωνίας και προβολής), social media, site (ιστοσελίδα) κλπ καθώς και 
να οργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ για την προώθηση των σκοπών της. 

- Αποδέχεται κληρονομίες ή κληροδοσίες, δωρεές ή χορηγίες, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις κλπ 
υπέρ της Εταιρείας. 
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- Συνεργάζεται, συμπράττει, συνάπτει συμβάσεις (πχ προγραμματικές, μνημόνια συνεργασίας κλπ) με 
τα μέλη της ή τρίτους, συμμετέχει σε άλλους φορείς ή δίκτυα ή άλλους οργανισμούς προς εκπλήρωση 
της αποστολής της και εν γένει συμμετέχει μόνη της ή από κοινού με αυτούς σε προγράμματα, 
δράσεις κλπ με εθνικό, τοπικό, διαπεριφερειακό, κοινοτικό ή διεθνές χαρακτήρα προς υλοποίηση των 
στόχων της. 

- Αναπτύσσει αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις και εθελοντικές μονάδες/δομές. 

- Εκπαιδεύει μέλη άλλων οργανώσεων, ενώσεων ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον ενασχόλησης με τους σκοπούς που παρατίθενται. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 5 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
1. Η Εταιρεία αποτελεί μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με 

νομική προσωπικότητα. 

2. Διαθέτει κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(24.000,00€). Το κάθε μέλος του Δικτύου καλύπτει το κεφάλαιο με εισφορές ίσες με το ποσό των 

χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του παρόντος στο 

οποίο περιορίζεται και η ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με εξαίρεση την Aegean Rebreath 

KOIN.Σ.ΕΠ., η οποία θα καλύψει την εισφορά της παρέχοντας υπηρεσίες σε είδος και συγκεκριμένα 

ως εξής: 

 

- Συντονισμό, διαχείριση  και  υποστήριξη των λειτουργιών του Δικτύου, 

- Δικτύωση με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για 

το Δίκτυο, 

- Υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στη βάση εξασφαλισμένων πόρων, 

- Συγκέντρωση και παροχή δεδομένων για τη σύνταξη στοιχειοθετημένων προτάσεων, 

- Διασύνδεση και ανάπτυξη συνεργειών με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 

  

Άρθρο 6 
ΠΟΡΟΙ 

 

1. Άλλοι πόροι της Εταιρείας για την πραγμάτωση των σκοπών της είναι: 

[α] Οι ετήσιες (τακτικές) εισφορές των Εταίρων, οι οποίες μπορεί να αναπροσαρμόζονται δυνάμει 
ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Με το παρόν, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των 
1.500 ευρώ, η οποία καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. 

[β] Οι έκτακτες ετήσιες εισφορές των Εταίρων, τις οποίες θα αποφασίζουν ομόφωνα οι εταίροι, 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας. 

[γ] Τα έσοδα από τη διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικών παραγωγών, πολιτιστικών οδηγών και 
λοιπών αντικειμένων, καθώς και από την οργάνωση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα 
πλαίσια της δράσης της. 
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[δ] Έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές ή επιχορηγήσεις από το Κράτος, Διεθνείς Οργανισμούς, φυσικά και 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και συνδρομές ή 
χορηγίες από τους εκάστοτε συμβαλλομένους εταίρους, φίλους ή υποστηρικτές της Εταιρίας, φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα. 

[ε] Ενισχύσεις και έσοδα από τη διεξαγωγή προγραμμάτων, ερευνών, καταγραφών και μελετών, στα 
οποία μετέχει με οποιοσδήποτε τρόπο η Εταιρία. 

[στ] Κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να προκύψει νόμιμα από τη λειτουργία και τη δράση της. 

[ζ] Αμοιβές από την ανάθεση προς αυτήν από το Ελληνικό ή άλλα Κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
από Ελληνικούς ή Αλλοδαπούς Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και από φυσικά πρόσωπα 
του σχεδιασμού, προγραμματισμού και της υλοποίησης προγραμμάτων, μελετών, της ανάθεσης 
συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή άλλων υπηρεσιών καθώς και της διοργάνωσης 
εκδηλώσεων. 

[η] Κληρονομίες ή κληροδοσίες υπέρ της Εταιρείας. 

[θ] Συνέργειες με εταιρείες από τον ιδιωτικό τομέα εφόσον δεν αναγνωρίζονται πρακτικές 
περιβαλλοντικού ξεπλύματος (greenwashing) 

[ι] Εν γένει οι πόροι της Εταιρείας μπορεί να προέρχονται από κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή 
δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας και στις ισχύουσες νομικές διατάξεις. 

2. Η Εταιρεία δύναται προς επίτευξη των σκοπών της να συνάπτει δάνεια με πιστωτικά 

ιδρύματα. 

3. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρ. 784 ΑΚ και 270 Ν. 4072/2012. Δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους 

Εταίρους, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά τη διάλυση της Εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί η 

εκκαθάριση. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι 

υποχρεώσεις προς τους εταιρικούς δανειστές, ακολουθεί η διανομή της προϊόντος της εκκαθάρισης 

στους Εταίρους. Τα έσοδά της αναλώνονται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των σκοπών της.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΦΙΛΟΙ 

Άρθρο 7 
Εταίροι – Είσοδος νέων Εταίρων 

 

1. Η επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με τη διεύρυνση του 

αριθμού των συμβαλλομένων Εταίρων. Πέραν των Ιδρυτικών Μελών που υπογράφουν την παρούσα 

συστατική πράξη, Εταίροι μπορεί να είναι και άλλοι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, Κοινωνικοί Φορείς, 

Συνεταιριστικές και Συλλογικές Οργανώσεις, Κοινωνικά Ιδρύματα, Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, 

Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα.  

Ήδη στο παρόν συμμετέχουν ως μη τακτικά μέλη προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας τα 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία (α) «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» που εδρεύει στη Σαντορίνη και 
εκπροσωπείται νόμιμα….. (β) «Λιμενικό Ταμείο Σκύρου» που εδρεύει στη Σκύρο και εκπροσωπείται 
νόμιμα……  

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία δύναται να συγκαλείται και εκτάκτως για το 

σκοπό αυτό γίνεται δεκτή έγγραφη αίτηση περί εισόδου νέου Εταίρου στην Εταιρεία, η οποία 

συνοδεύεται με αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και με την καταβολή της 

προβλεπόμενης ετήσιας εισφοράς.  
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3. Η είσοδος νέου Εταίρου στην Εταιρεία γνωστοποιείται στις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8 
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Εταίρων 

 

1. [α] Όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου. [β] Όλοι οι Εταίροι μετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρ. 13 του παρόντος. [γ] Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα να 

πληροφορούνται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να λαμβάνουν γνώση 

των Βιβλίων της Εταιρείας. 

2. [α] Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Εταίρου συνίστανται [i] στην καταβολή αρχικής εφάπαξ 

εισφοράς με την οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο όπως ρητά προσδιορίζεται στο άρθρο 5 

παρ. 2. [ii] Στην καταβολή ετήσιων συμπληρωματικών τακτικών ή έκτακτων εισφορών, όπως αυτές 

ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων  [β] Κάθε Εταίρος υποχρεούται να συμβάλει στο 

μέτρο των θεσμικών, επιστημονικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων του στην εξυπηρέτηση των 

σκοπών και την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας. [γ] Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί 

για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

 
Άρθρο 9 

Ευθύνη των Εταίρων 
 
Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του Άρθρου 784 του Αστικού 
Κώδικα και η ευθύνη των Εταίρων για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις της περιορίζεται αποκλειστικά και 
εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς εκάστου (αρθ. 267 ΚΔΚ). 
 

Άρθρο 10 
Αποχώρηση & Αποκλεισμός Εταίρων 

 

1. Κάθε Εταίρος δύναται να αποχωρεί ελεύθερα από την Εταιρεία οποτεδήποτε μετά από 

ειδοποίηση των άλλων Εταίρων προ μηνός από την ημερομηνία αποχώρησης. Η Εταιρεία συνεχίζεται 

μεταξύ των λοιπών Εταίρων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρική μερίδα του 

αποχωρούντος Εταίρου μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο. 

2. Ομοίως, σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης Εταίρου η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των 

λοιπών Εταίρων, η δε εταιρική μερίδα μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. των μελών να μεταβιβάζεται σε 

τρίτο πρόσωπο. 

3. Μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των Εταίρων, καθώς και η συστηματική 

παραβίαση του Καταστατικού της Εταιρείας ή η συστηματική απουσία από τις τακτικές και έκτακτες 

Συνελεύσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, δημιουργούν λόγο αποβολής (διαγραφής) 

του Εταίρου, μετά από προηγούμενη έγγραφη κλήση του, για να εκφέρει τις απόψεις του. Η διαγραφή 

ή αποβολή χωρεί μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία 

σύμφωνα με το άρθρ. 13§2 της παρούσας Συστατικής Πράξης. 

4. Σε περίπτωση εξόδου με οποιονδήποτε τρόπο Εταίρου από την Εταιρεία ο αποχωρών 

Εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του. 

 

Άρθρο 11 
Υποστηρικτές – Συνεργάτες 
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1. Η πρωτοβουλία έχει προσελκύσει από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον διεθνών και εθνικών 

οργανώσεων, εταιρειών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, πανεπιστημίων & ερευνητικών ιδρυμάτων που 

έχουν υποστηρίξει το τεχνικό της σκέλος σε άμεση πάντα συνάρτηση με τις προτεραιότητες που 

τίθενται από τους δήμους - μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων. H Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την 

υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προχώρησε στη συγκρότηση του Δικτύου Μπλε 

Δήμων, ενώ παράλληλα προσέλκυσε πλήθος δωρεών και συνεργειών με στόχο την κάλυψη των 

αναγκών των δήμων όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον. Στη συνέχεια η Aegean Rebreath 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οργάνωσε γύρους διαβούλευσης με τα μέλη του Δικτύου με στόχο να αποτυπωθούν οι 

ανάγκες, οι πρακτικές και η δομή, να δρομολογηθεί η ανάπτυξη εσωτερικών εργαλείων.  

Πέραν των πρωτοβουλιών αυτών η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. παρακολουθεί και συντονίζει τις 
λειτουργίες του δικτύου, των σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, ενώ κατά τα τελευταία 
χρόνια οργανώνει διευρυμένες επιχειρήσεις για την αποφόρτιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην 
επικράτεια των μελών του Δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώσεων αλιέων, εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι και συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Δικτύου. Τέλος, η Aegean 
Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. βρίσκεται σε συνεχή επαφή με φορείς της κεντρικής διοίκησης προκειμένου να 
προωθούνται τα ενδιαφέροντα των μελών του Δικτύου. 

2. Μέλη της Εταιρείας μπορεί, εκτός από τα τακτικά (ιδρυτικά και νέοι εταίροι) να είναι και Μη 

Τακτικά - Επίτιμα.  

Την ιδιότητα του Μη Τακτικού Μέλους αποκτούν χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές, εθελοντές, φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου που μπορούν άπαντες κατά την άποψη του Δ.Σ. της 
Εταιρείας να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών της. Η ιδιότητα του Μη Τακτικού Μέλους 
αποκτάται με τη γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου και την εγγραφή του στο οικείο 
μητρώο «Μη Τακτικών- Επίτιμων μελών» που θα διατηρεί η Εταιρεία. Η επιλογή και η διαγραφή ενός 
τέτοιου μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Τα Μη Τακτικά Μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές, 
στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορεί όμως να κληθούν να 
συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις για να εκφέρουν τη γνώμη τους. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

 
Άρθρο 12 
Όργανα 

 
Τα όργανα της Εταιρείας είναι: [α] Η Γενική Συνέλευση, [β] Το Διοικητικό Συμβούλιο, [γ] η Πολιτική 
Ολομέλεια, [δ] Η Τεχνική Επιτροπή,  [ε] Η Ελεγκτική Επιτροπή, [στ] Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,  [ζ] Ο 
Διαχειριστής. 
 

Άρθρο 13 
Γενική Συνέλευση 

 
1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ως εξής: Οι 

Δήμοι από το Δήμαρχο ή τον εκπρόσωπο που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του και 

τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα από τον Πρόεδρο του Συλλογικού τους Οργάνου ή το εκπρόσωπο που θα 

ορίσουν με απόφαση τους.  Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Η 

Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μία φορά το χρόνο, και έκτακτα μετά από 

αίτηση Εταίρου/-ων του/των οποίου/-ων η εταιρική συμμετοχή αντιστοιχεί στο 25% τουλάχιστον του 

εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες εκπρόσωποι των 

οποίων η κεφαλαιακή συνεισφορά καλύπτει τουλάχιστον το 75% του εταιρικού κεφαλαίου. Σε 

περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού απαρτίας, ακολουθεί δεύτερη πρόσκληση, υφίσταται δε απαρτία 

αν παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο (1/2) του αριθμού των Εταίρων ανεξαρτήτως 
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του ποσοστού εταιρικής συνεισφοράς τους επί του κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία με απλή πλειοψηφία  των Εταίρων, εκτός από τα ειδικά 

θέματα της παρ. 2 του παρόντος, για τη λήψη απόφασης επί των οποίων απαιτείται ενισχυμένη 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των Εταίρων των οποίων επιπλέον η κεφαλαιακή συνεισφορά 

ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 75%. 

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ιδίως: [α] Για τη λύση της Εταιρείας, [β] Για τη μετατροπή της 

Εταιρείας σε άλλη νομική μορφή ή τη συγχώνευση της σε άλλη υφιστάμενη εταιρεία οποιασδήποτε 

μορφής, για τον με οποιοδήποτε τρόπο μετασχηματισμό της Εταιρείας, [γ] Για την τροποποίηση του 

Καταστατικού, [δ] Την αύξηση και τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, [ε] Την είσοδο ή διαγραφή 

μελών, [στ] Την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και έκθεσης 

πεπραγμένων της Εταιρείας και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, [ζ] Για τη 

συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς, [η] Για την 

επικύρωση του ορισμού των μελών Δ.Σ. και την εκλογή των εκκαθαριστών. [θ] Για την καταβολή και 

τον καθορισμό του ύψους των τακτικών και έκτακτων ετήσιων εισφορών των Εταίρων και [ι] Για την 

έγκριση των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, Λειτουργίας και Προσωπικού. 

3. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων του Καταστατικού, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων λύνεται από τη Γ.Σ. 

4. Η Γ.Σ. συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ή κοινοποιούνται με 

τηλεομοιοτυπία (fax) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα στη νόμιμη διεύθυνση των μελών ή στην 

υποδεικνυόμενη από τα μέλη ηλεκτρονική τους διεύθυνση και γραμμή τηλεομοιοτυπίας (fax) 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. καθώς και με καταχώρηση της 

ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δικτύου στο διαδίκτυο. Στη σχετική πρόσκληση (και 

ηλεκτρονική ανακοίνωση) του Δ.Σ., καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης και προσδιορίζονται 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται 

πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο Βιβλίο Πρακτικών. Τηρείται Βιβλίο Αλληλογραφίας. Τα 

ανωτέρω δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά. 

 
Άρθρο 14 

Διοικητικό Συμβούλιο 
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου αποτελείται από εννέα (9) μέλη που ορίζονται από τα 

μέλη του Δικτύου και ένα (1) μέλος νόμιμο εκπρόσωπο της Aegean Rebreath. Η θητεία του Δ.Σ. 

ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Δημοτικού Συμβουλίου και 

πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. Τα μέλη του Δ.Σ. (πλην του μέλους - εκπροσώπου της Aegean 

Rebreath) ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ως ακολούθως: Ο 

εκπρόσωπος κάθε συμβαλλόμενου εταίρου στη Γ.Σ. προτείνει τα μέλη που θα συμμετάσχουν στο Δ.Σ. 

της Εταιρείας και ακολουθεί εκλογή τους, η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Ακολουθεί 

επικύρωση του ορισμού των μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει και τα 

αναπληρωματικά. Στην πρώτη Συνεδρίαση το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, Γραμματέα. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ασκεί τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων του 

Δικτύου. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που άπτεται της επιδίωξης του σκοπού και της 

διαχείρισης της περιουσίας του Δικτύου, επιλαμβάνεται, δε, κάθε θέματος που αφορά το Δίκτυο και 

δεν υπάγεται κατά νόμο ή σύμφωνα με το Καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης. Ιδίως: [α] Χαράσσει την πολιτική του Δικτύου στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του 

και αποφασίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.. [β] Υλοποιεί τα ετήσια ή πολυετή 

προγράμματα ανάπτυξης και στόχων του Δικτύου, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τη Γενική 

Συνέλευση. [γ] Συντάσσει τον Προγραμματισμό Δράσης, τον Προϋπολογισμό, τον Ισολογισμό και 

Απολογισμό του Δικτύου. [δ] Συντάσσει τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, Λειτουργίας και 

Προσωπικού του Δικτύου. [ε] Εξειδικεύει τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή και ασκεί έλεγχο επί των 
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πράξεών του, καθώς και έλεγχο των πράξεων κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. οργάνου. 

[στ] Αποφασίζει τις προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή, 

επιλέγει, δε, κατά περίπτωση τον τύπο εργασιακής σχέσης. [ζ] Αποφασίζει για τη συμμετοχή της 

Εταιρείας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, διαγωνιστικές διαδικασίες και 

για την τυχόν απαιτούμενη συγκρότηση των οργάνων, που απαιτούνται για κάθε Έργο. [η] 

Αποφασίζει την κατάρτιση και συνάπτει κάθε είδους σύμβασης. 

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όποτε 

παρίσταται ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου, η οποία αποστέλλεται τουλάχιστον επτά (7) μέρες 

πριν τη συνεδρίαση και κοινοποιείται σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην Εταιρεία με 

τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση που δεν συγκαλέσει ο Πρόεδρος το 

Δ.Σ., αυτό συγκαλείται με πρόταση των τριών εκ των μελών του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να 

συγκαλέσει το Δ.Σ. και εκτός της έδρας της Εταιρείας, δηλαδή στους χώρους κάποιου παραρτήματος 

ή και αλλού. Όλα τα θέματα σύγκλησης και συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας δύνανται να 

υλοποιούνται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη (δηλαδή σε 

απευθείας επικοινωνία μέσω του προγράμματος skype), σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης στο internet 

για τα μέλη του Δ.Σ., αποστολή πρόσκλησης και θεμάτων ημερησίας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των μελών (επέχουσα θέση διαλογικής συζήτησης) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. 

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη του και 

αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά 

τα οποία καταχωρούνται στο οικείο Βιβλίο Πρακτικών. Τηρείται επίσης Βιβλίο Αλληλογραφίας. Τα 

ανωτέρω δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά. 

 
Ο Πρόεδρος 

 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό με απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του. Επίσης, με την ίδια πλειοψηφία ανακαλείται οποτεδήποτε εφόσον υπάρχει 

προς τούτο λόγος που προτείνεται από τρία τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου. 

2. Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις 

και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, εποπτεύει τη διαχείριση, και εκπροσωπεί την Εταιρεία 

δικαστικώς και εξωδίκως. Παρακολουθεί επίσης εάν οι πράξεις του Διαχειριστή είναι σύμφωνες προς 

τις σχετικές διατάξεις και το Καταστατικό. Προς τούτο ο Διαχειριστής της Εταιρείας σε κάθε 

συνεργασία με τον Πρόεδρο εκθέτει τα θέματα που αφορούν στην πορεία των υποθέσεων της 

Εταιρείας. Στον Πρόεδρο όπως και στο Διαχειριστή καταβάλλονται έξοδα παραστάσεων, ημερήσιες 

αποζημιώσεις και έξοδα μετακινήσεως και διαμονής. 

3. Με απόφαση του το Δ.Σ. εξειδικεύει τις αρμοδιότητες του Προέδρου. 

4. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 

Ο Αντιπρόεδρος 
 
Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο όταν εκείνος απουσιάζει. Μπορεί το Δ.Σ. να του 
αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 
 

Γραμματέας 
 
Τηρεί τα Μητρώα και τα Αρχεία της Εταιρείας, φυλάσσει τη σφραγίδα αυτής και συντάσσει τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων, προσυπογράφει τα πρακτικά, τα έγγραφα της εταιρείας και επιμελείται 
της αλληλογραφίας. 
 

Άρθρο 17 
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Διαχειριστής 
 
Ο Διαχειριστής προέρχεται από ομάδα στελεχών του οργανισμού Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και 
η θέση του θα είναι αμειβόμενη για την οποία θα συναφθεί σχετική σύμβαση εργασίας/απασχόλησης. 
Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση του Δ.Σ και σύμφωνα με τον 
Κανονισμούς Λειτουργίας της Εταιρείας. Στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή ανήκουν ιδίως: [α] Η 
είσπραξη των εσόδων της Εταιρείας. [β] Η διενέργεια χρηματικών καταβολών της Εταιρείας. [γ] Η 
επίβλεψη των λογιστικών και φορολογικών Βιβλίων της Εταιρείας, η σύνταξη και υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων, η μέριμνα για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας 
προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το προσωπικό της Εταιρείας και γενικά προς 
οποιονδήποτε τρίτο. [δ] Η μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της 
Εταιρείας του προς έγκριση προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Εταιρείας. 
[ε] Η από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου συνυπογραφή του ετήσιου 
προϋπολογισμού και του ετήσιου οικονομικού απολογισμού καθώς και των ενταλμάτων πληρωμής 
για δαπάνη άνω των 10.000 ευρώ. [στ] Η εισήγηση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας και 
Προσωπικού προς το Δ.Σ. [ζ] Η δικτύωση, η εκπροσώπηση του Δικτύου [η] ο ετήσιος 
προγραμματισμός και η υλοποίηση δράσεων στην επικράτεια των μελών του Δικτύου [θ] ο 
συντονισμός των συναντήσεων της Πολιτικής Ολομέλειας και της Τεχνικής Επιτροπής  
 

Άρθρο 18 
Ελεγκτική Επιτροπή 

 
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή του Δικτύου αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η θητεία της ακολουθεί τη 

δημοτική περίοδο και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Δημοτικού Συμβουλίου και πάντως όχι 

πέραν του εξαμήνου. Τα μέλη της ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων 

σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Ο εκπρόσωπος κάθε συμβαλλόμενου εταίρου στη Γ.Σ. 

υποδεικνύει μεταξύ των μελών του Ανώτατου Συλλογικού Οργάνου του Εταίρου που εκπροσωπεί ένα 

τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για την Ελεγκτική Επιτροπή. Ακολουθεί επικύρωση του 

ορισμού των μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρώτη συνεδρίαση η Ελεγκτική 

Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου. 

2. Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών της 

Εταιρείας ο οποίος διενεργείται μέχρι το τέλος κάθε έτους και αφορά την προηγούμενη χρήση και 

έκτακτα όταν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση ο έλεγχος 

μπορεί να αναφέρεται και στην τρέχουσα χρήση. Υποβάλει σχετική έκθεση στη Γ.Σ. της Εταιρείας. 

 
Άρθρο 19 

Πολιτική Ολομέλεια-Τεχνική Επιτροπή 
 
1. H Πολιτική Ολομέλεια του Δικτύου αποτελείται από τους Δημάρχους ή αιρετούς 

εκπροσώπους των Δήμων μελών του Δικτύου Μπλε Δήμων. Η θητεία της ακολουθεί τη δημοτική 

περίοδο και συγκροτείται αμέσως μετά την εκλογή νέων δημοτικών αρχών. Αρμοδιότητα της είναι ο 

καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων κάθε δήμου και του Δικτύου συνολικότερα. 

2. H Τεχνική Επιτροπή απαρτίζεται από τους αρμόδιους τεχνικούς εκπροσώπους, που έχουν 

ορίσει οι δήμοι-μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων και από τις τεχνικές ομάδες με άτομα αναφοράς ανά 

πεδίο υποστήριξης. Οι αρμόδιοι τεχνικοί εκπρόσωποι είναι δημοτικοί υπάλληλοι, καθώς και 

προσωπικό λιμενικών ταμείων, τοπικών αναπτυξιακών και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων ή 

άλλων νομικών προσώπων που έχουν γνώση και ασχολούνται με προγράμματα προστασίας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην Τεχνική Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν εκπρόσωποι 

ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα 

μέλη του Δικτύου, δημοτικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι των αλιευτικών κοινοτήτων ή φυσικά πρόσωπα 

με εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα. Αρμοδιότητα της είναι ο καθορισμός των 

επιχειρησιακών  προτεραιοτήτων κάθε δήμου και του Δικτύου συνολικότερα και η κατάρτιση του 
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Σχεδίου Δράσης του Δικτύου. Παράλληλα, η Τεχνική Επιτροπή παρέχει κατευθύνσεις τεχνικού 

χαρακτήρα στην Πολιτική Ολομέλεια σχετικά με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.  

 
Άρθρο 20 

Αμοιβές Οργάνων της Εταιρείας 
 
1. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μελών οι οποίοι μετέχουν στη διοίκηση της 

Εταιρείας, δεν δικαιούνται αμοιβής για τις υπηρεσίες τους. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να 

προβλέπεται καταβολή σε αυτούς αποζημίωσης για τις δαπάνες μετακίνησης και τυχόν διαμονής. 

2. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. για 

συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο δεν θα συμπίπτει με  υπηρεσίες που προσφέρει  ο Διαχειριστής.   

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Άρθρο 21 
Ομάδες Εργασίας 

 
Στα πλαίσια λειτουργίας του Δικτύου δύνανται να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας ανά θεματική 
ενότητα και ανά περιοχή παρέμβασης. 
1. Οι Ομάδες Εργασίας: [α] Επεξεργάζονται προτάσεις σχετικές με την ανάπτυξη της Εταιρείας 

τις οποίες εισηγούνται στην Τεχνική Επιτροπή. [β] Επεξεργάζονται προτάσεις σχετικές με τον τρόπο 

προώθησης και συντονισμού της συνεργασίας των συμβαλλομένων φορέων και τις εισηγούντα στην 

Τεχνική Επιτροπή. [γ] Επεξεργάζονται προτάσεις σχετικές με την προετοιμασία προτάσεων για 

χρηματοδοτικά προγράμματα και τον τρόπο διεκδίκησης των χρηματοδοτήσεων και τις εισηγούνται 

στην Τεχνική Επιτροπή. [δ] Εισηγούνται στην Τεχνική Ομάδα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις 

επιλογές της Εταιρείας, τις συνεργασίες και γενικώς τη λειτουργία της Εταιρείας. Τις εργασίες των 

Ο.Ε. τις συντονίζει ο Διαχειριστής της Εταιρείας. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου μπορεί με απόφαση του να συγκροτεί Επιτροπές 

Διαχείρισης Έργων και Δράσεων και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους. 

3. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αμοιβής και λοιπών δαπανών στα 

μέλη των Ομάδων Εργασίας και τις Επιτροπές Διαχείρισης Έργων. 

Άρθρο 22 
Σχέδιο Δράσης 

Μέχρι σήμερα οι τεχνικές ομάδες του Δικτύου Μπλε Δήμων σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης 
του Δικτύου Μπλε Δήμων, έχουν ολοκληρώσει μια σειρά διαδικασιών που θέτουν ισχυρές βάσεις για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων. Το ετήσιο σχέδιο δράσης θα 
διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που καθορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και ακολουθούν τις αποφάσεις και τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα ανάπτυξης και 
στόχων του Δικτύου, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. 

          Άρθρο 23 
               Προσωπικό της Εταιρείας 

 
1. Το προσωπικό της Εταιρείας διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. 

2. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει Κανονισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ), ο οποίος θα εγκριθεί από τη Γ.Σ., και με τον οποίο θα καθορίζονται η 

εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, η Γενική Διεύθυνση και οι επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα 

και Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. 
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3. Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων της Εταιρείας είτε με 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου είτε με μετακινήσεις και 

διάθεση προσωπικού από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον νόμο και σε 

συνάρτηση με τις ανάγκες της εταιρείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 24 

Εταιρική Χρήση – Έλεγχοι 
 
1. Η Εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και στη θεώρηση και 

τήρηση των απαιτουμένων από το νόμο λογιστικών βιβλίων. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης 

διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε 

χρόνου.  

2. Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 267§1α΄ Ν. 

3463/2006. 

Άρθρο 25 
Διανομή Κερδών 

 
Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική. Ουδεμία διανομή κερδών κατά τη λειτουργία της ή κατά τη διάλυση 
αυτής επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα προς τους εταίρους. Η περιουσία της Εταιρείας διατίθεται κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Κατά το στάδιο της 
εκκαθάρισης επιστρέφονται οι εισφορές και τυχόν υπολειπόμενο προϊόν εκκαθάρισης καταβάλλεται 
στους Εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής συμμετοχής τους. 
 

Άρθρο 26 
Λύση & Εκκαθάριση 

 
Η Εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί (άρθρ. 767 ΑΚ) ή λήξει η διάρκειά της, θα εκκαθαρισθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 777 επ. ΑΚ. 
 

Άρθρο 27 
Γενικές Διατάξεις 

 

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. 

(άρθρ.741 έως άρθρ. 784). 

2. Κάθε διαφορά σχετική με τους όρους του παρόντος επιλύεται από τα Δικαστήρια των 

Αθηνών. 

Άρθρο 28 
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 

 
1. Με το παρόν ορίζονται ως πρώτη προσωρινή Διοίκηση της Εταιρείας οι ακόλουθοι: [α] … [β] 

… [γ] … [δ] … [ε] … 

2. Ως προσωρινός πρόεδρος ορίζεται ο … Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς 

και εξωδίκως, ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής ή κάθε ιδιώτη. Δεσμεύει την Εταιρεία 

θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. 

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την …/…/202…, τότε και θα συγκληθεί η 

τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων. 
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Άρθρο 29 
Ακροτελεύτια διάταξη 

 
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα. Αφού αναγνώσθηκε και έγινε 
αποδεκτό από όλους τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς σε 16 όμοια αντίτυπα. Ο κάθε 
Συμβαλλόμενος λαμβάνει από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσής 
του στο ΓΕΜΗ. 
 
Τέλος, με το παρόν εξουσιοδοτείται ο………………. προκειμένου να ενεργήσει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ενώπιον πάσης αρμόδια αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του 
παρόντος Δικτύου. 
 
Σφραγίδες υπογραφές……..» 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4/2023 
 

 
 

Θέμα 5ο: Αντικατάσταση μέλους στην «Δημοτική Επιτροπής Παιδείας»  του Δήμου 

Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 167/2019 

απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας του Δήμου Κέας σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 

167/30.09.1985 τεύχος Α’) και έπειτα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και 

φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της είχαν 

οριστεί», ως εξής:  
Ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας την Δήμαρχο, κα. Ειρήνη 

Βελισσαροπούλου με αναπληρωματικό μέλος την κα. Μαρία Πατηνιώτη,  
ενώ ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων οι 
- κα. Ειρήνη Πούλη, με αναπληρώτρια την κα. Δέσποινα Γεωργακάκου,  εκ μέρους του 

Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ και, 
- κα. Ελένη Μωραΐτη με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Βουτσινά από τον Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Ιουλίδας «Η Καστριανή», μετά από σχετική πρόταση των προαναφερθέντων 

φορέων. 
Δεδομένου ότι με το υπ’αριθμ. 72/16.12.2022 έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Ιουλίδας Κέας (Η Καστριανή), ορίζεται ως εκπρόσωπος του στη Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας του Δήμου Κέας, η κ. Βασιλική Καραγιάννη του Θεοδώρου στη θέση της κ. 

Ελένης Μωραϊτη, εισηγούμαστε την αντικατάσταση της εκπροσώπου του Συνεταιρισμού. 
Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε τον ορισμό  
-της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου, ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας, με αναπληρωματικό μέλος την κα. Μαρία Πατηνιώτη,  
ενώ ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων εισηγούμαστε  
-την κα. Ειρήνη Πούλη, με αναπληρώτρια την κα. Δέσποινα Γεωργακάκου,  εκ μέρους του 

Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ και, 
-κα. Βασιλική Καραγιάννη με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Βουτσινά από τον Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Ιουλίδας «Η Καστριανή», μετά από σχετική πρόταση των προαναφερθέντων 

φορέων. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αντικατάσταση του προτεινόμενου μέλους, από τον Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Ιουλίδας «Η Καστριανή» στη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας, με την κα 

Βασιλική Καραγιάννη . 
Κατά τα λοιπά ισχύει η 167/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2023 
 

 

Θέμα 6ο: Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας 

και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 109/2021 

απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών της Επιτροπής Αγροτικής 

Ανάπτυξης Δήμου Κέας και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 70 

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’), ως εξής: 
 

Πρόεδρος: Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρώτρια την κα. Στυλιανή 

Δεμένεγα, δημοτική σύμβουλο 
 

Μέλη: Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας κ. Γεώργιος Βουτσινάς με 

αναπληρώτρια την κα Ελένη Μωραΐτη 

           Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Μεριάς κ. Ιωάννης Πορίχης 

με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Βρεττό. 

            Η Πρόεδρος του συλλόγου γυναικών «|Η Μελίτη», κα Μαριάννα Τούντα, 

με αναπληρώτρια την κα Στυλιανή Πορίχη 

            Η κα Δέσποινα  Τυράσκη 

            Ο κ. Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος, και  

            Η κα Κατερίνα Πολίτη 
 

Δεδομένου ότι με το υπ’αριθμ. 72/16.12.2022 έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Ιουλίδας Κέας (Η Καστριανή), ορίζεται ως εκπρόσωπος του στην Επιτροπή Αγροτικής 

Ανάπτυξης Δήμου Κέας και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων, η κ. Βασιλική Καραγιάννη 

του Θεοδώρου στη θέση της κ. Ελένης Μωραϊτη, εισηγούμαστε την αντικατάσταση της 

εκπροσώπου του Συνεταιρισμού. 
Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε την κάτωθι σύνθεση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Προώθησης Αγροτικών προϊόντων Δήμου Κέας.  

Πρόεδρος: Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρώτρια την κα. Στυλιανή 

Δεμένεγα, δημοτική σύμβουλο 
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Μέλη: Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας κ. Γεώργιος Βουτσινάς με 

αναπληρώτρια την κα Βασιλική Καραγιάννη 

           Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Μεριάς κ. Ιωάννης Πορίχης 

με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Βρεττό. 

            Η Πρόεδρος του συλλόγου γυναικών «|Η Μελίτη», κα Μαριάννα Τούντα, 

με αναπληρώτρια την κα Στυλιανή Πορίχη 

            Η κα Δέσποινα  Τυράσκη 

            Ο κ. Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος, και  

            Η κα Κατερίνα Πολίτη 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 

ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

         Εγκρίνει την αντικατάσταση του προτεινόμενου μέλους, από τον Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Ιουλίδας «Η Καστριανή» στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων Δήμου Κέας, με την κα Βασιλική Καραγιάννη . 
Κατά τα λοιπά ισχύει η 109/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2023 
 

 

Θέμα 7ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας έτους 2023. 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

 

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

εισηγείται το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ 270/81 

οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων 

διεξάγονται από  Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν δήμους από τον Δήμαρχο, ως  Πρόεδρο 

της Επιτροπής και από δύο Δημοτικούς Συμβούλους, και για τις κοινότητες από τον Πρόεδρο της 

κοινότητας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους.  
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε  του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ο καθορισμός των όρων της 

δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης είναι η 

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

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

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

4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) και τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 και 

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

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

Επιτροπής  Δημοπρασιών από τη λήψη της παρούσης έως  την 31/12/2023 ως εξής:  
     Τακτικά Μέλη 
        -  Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος 



1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 03η Φεβρουαρίου 2023 

24 

 

        -  Στυλιανός Γκρέκας. μέλος μειοψηφίας 
        -  Θεόδωρος Καμίλης, σύμβουλος πλειοψηφίας   
   Αναπληρωματικά Μέλη 
       -  Στυλιανή Δεμένεγα, σύμβουλος πλειοψηφίας  
       -  Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής μειοψηφίας 
       -  Αντώνιος Λουρής, σύμβουλος πλειοψηφίας 

 

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

προαναφερθείσες διατάξεις και το αποτέλεσμα της κλήρωσης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

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

της παρούσης  έως  την 31/12/2023, ως εξής:  

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  7/2023 
 

 

 

Θέμα 8 ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του 

Δήμου Κέας έτους 2023. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]  
 

 

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

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 270/81, η Επιτροπή ορίζεται 

από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο (2) μέλη αυτού, του ενός οριζομένου ως  

Προέδρου αυτής, και ενός μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που ορίζεται με απόφαση 

Δημάρχου. Η εκτίμηση από την Επιτροπή ενεργείται πριν από τη λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος 

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

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

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

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

πρακτικών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 26/2023 (ΑΔΑ: Ψ92ΝΩΕΔ-46Τ) 

απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει ως μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας 

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

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

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

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την 

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

26/2023 απόφαση Δημάρχου 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

Σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα 
* Θεόδωρο Καμίλη, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη 

Βελισσαροπούλου 
*  Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας,. 

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται έως την 31/12/2023. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:8/2023 
 

 

 

Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  για την 

«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού» και έγκριση προμήθειας οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

 

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 την 

Υπουργική Απόφαση 50300/2022 (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) θα επιχορηγηθούν όλοι οι 

Δήμοι  με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων, για την προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού μέσω του προγράμματος 

«Φιλόδημος ΙΙ».  Για τον Δήμο Κέας το ποσό που κατανεμήθηκε είναι 45.000,00€ συμπ. 

ΦΠΑ. 
Κατόπιν της εν λόγω απόφασης εισηγούμαστε επιπλέον την έγκριση προμήθειας από το 

ελεύθερο εμπόριο ενός μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού μεταφοράς πρασίνων 

απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων για το Δήμο Κέας, προϋπολογισμού 55.000,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει το ΚΑ 62.7132.0002 προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2023 του Δήμου Κέας. Από την ανωτέρω συνολική δαπάνη των 55.000,00€ 

(συμπ. ΦΠΑ), ποσό 45.000,00€ θα καλυφθεί από το αναφερθέν χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

και ποσό 10.000,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας. 
Η αρχιτεκτονική των οικισμών του νησιού της Κέας (πυκνή δόμηση, στενό οδικό δίκτυο 

εντός των οικισμών κ.λπ.) επιβάλλει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας 
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της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η ενίσχυση του 

υφιστάμενου στόλου του Δήμου. 
Ο Δήμος Κέας διαθέτει ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη συνολικού μικτού φορτίου 26 

τόνων, που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για την αποκομιδή μπαζών, 

κλαδιών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων. Με δεδομένη όμως την προαναφερόμενη 

αρχιτεκτονική των οικισμών του νησιού, τον όγκο του εν λόγω οχήματος, το λειτουργικό 

κόστος αυτού κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και το γεγονός πως η χρήση της αρπάγης 

απαιτεί την απασχόληση του ενός χειριστή μηχανημάτων έργου που διαθέτει ο Δήμος Κέας, 

η παρούσα προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού 2,5 τόνων κρίνεται επιβεβλημένη 

τόσο για λειτουργικούς, όσο και για οικονομικούς λόγους.  
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:  

α) να αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί 

στον Κ.Α. εσόδου 1322.0016 «Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Κέας. 
β) να εγκρίνει την προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού μεταφοράς 

πρασίνων απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων για το Δήμο Κέας από το ελεύθερο 

εμπόριο, ως αναλύθηκε ανωτέρω. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

ανωτέρω ΥΑ και την εισήγηση του Δημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 45.000,00€ που κατανεμήθηκε στο 

Δήμο μας, ως επιχορήγηση για την προμήθεια «απορριμματοφόρων οχημάτων, 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού μέσω του προγράμματος 

«Φιλόδημος ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας  «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

περιβάλλοντος». 
2. Εγκρίνει την προμήθεια ενός (1) μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού μεταφοράς 

μπαζών, κλαδιών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων για το Δήμο Κέας από το 

ελεύθερο εμπόριο προϋπολογισμού 55.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(24%) και θα βαρύνει το ΚΑ 62.7132.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του 

Δήμου Κέας. Από την ανωτέρω συνολική δαπάνη των 55.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ), 

ποσό 45.000,00€ θα καλυφθεί από το αναφερθέν χρηματοδοτικό πρόγραμμα και 

ποσό 10.000,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2023 
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Θέμα 10ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2023 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Α΄ κατανομή 2023). 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 10ο 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.: 5660/24.01.2023 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Α∆Α: ΨΛ1Τ46ΜΤΛ6-ΚΤ1) κατανέμεται στο Δήμο Κέας το ποσό των 15.840,00€, για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης 

χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2023.  
Στο ποσό αυτό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

(Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 23,76€.  

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

του έτους 2023. 

 Η  κατανομή αυτής θα γίνει κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση του 

ποσού των 15.840,00€,  (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 

23,76€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2023 με Κ.Α. 

00.6711.0005 

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

Δήμου 

Σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 1/2023 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 
11.862,18€ Κάλυψη Λειτουργικών 

Δαπανών των σχολείων 
(Α΄ Κατανομή 2023). 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
3.954,06€ Κάλυψη Λειτουργικών 

Δαπανών των σχολείων 
(Α΄ Κατανομή 2023). 

ΣΥΝΟΛΟ 15.816,24€ 
Κάλυψη Λειτουργικών 

Δαπανών των σχολείων 
(Α΄ Κατανομή 2023). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω  την 1/2023 απόφαση της ΔΕΠ και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την εγγραφή της ανωτέρω επιχορήγησης  στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2023. 

 Η  κατανομή αυτής θα γίνει κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση του 

ποσού των 15.840,00€,  (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 

23,76€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2023 με Κ.Α. 

00.6711.0005 

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

Δήμου 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
11.862,18€ Κάλυψη Λειτουργικών 

Δαπανών των σχολείων 
(Α΄ Κατανομή 2023). 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
3.954,06€ Κάλυψη Λειτουργικών 

Δαπανών των σχολείων 
(Α΄ Κατανομή 2023). 

ΣΥΝΟΛΟ 15.816,24€ 
Κάλυψη Λειτουργικών 

Δαπανών των σχολείων 
(Α΄ Κατανομή 2023). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2023 
 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση 
 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     
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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                      


