
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 3ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 20η Μαρτίου 2023 

 

Σήμερα, 20 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη η 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 

593/16-2-2023 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 11 μέλη.  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας             2.Μουζάκη Αντ. Σώζα  

3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        
3.Μαρία Μ. Πατηνιώτη(συνθέθηκε στο 

τελευταίο θέμα) 
4.Αντώνιος Ν.Λουρής   4.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
5.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 5.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
6.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας   6.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς  (συνδέθηκε  
7.Δημήτριος Ν. Μουζάκης πριν την ψήφιση του εκτός ημερησίας θέματος) 

8.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     
9.Στυλιανός Γκρέκας  

10.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη   
11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης  (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
    
  

   

   
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα 

Νικολέτα, ενώ o Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας δεν   

συμμετέχει 
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. 
 

 

 

 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
3ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/03/2023 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 1088/16-3-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου 

Κέας(διαπιστωτική). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 2ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου 

Κέας(διαπιστωτική). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3ο: Ορθή επανάληψη απόφασης, για τον Προγραμματισμός προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. 

αυτών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου Κέας στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων. 

Δεμένεγας] 
 

Θέμα 5ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν. 

4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέας για 

την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2023. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 6ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 7ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2023. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων. 

Δεμένεγας] 
 

Θέμα 8ο: Σκοπιμότητα και λειτουργικότητα της λυόμενης δεξαμενής νερού 250 

κμ που τοποθετήθηκε πρόσφατα στην στροφή του Δημοτικού δρόμου πάνω από 

την πηγή Βουρλιδίων. [Εισηγητής: Επικεφαλής μειοψηφίας Νικ. Δεμένεγας] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Θέμα: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια 

διάταξης ως κατεπείγον, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ λέει ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η 

εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας 

ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση 

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής 

παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα 

θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 

συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο 

εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά 

εκλογής.» 
 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο  είναι 

τα εξής : 
Θέμα 1ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Κέας.  
Θέμα 2ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου 

Κέας(διαπιστωτική). 
Θέμα 3ο: Ορθή επανάληψη απόφασης, για τον Προγραμματισμός προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. 

αυτών.  
Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου Κέας στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Κέας.  
Θέμα 5ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν. 

4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέας για 

την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2023.  
Θέμα 6ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κέας.  
Θέμα 7ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2023.  
Θέμα 8ο: Σκοπιμότητα και λειτουργικότητα της λυόμενης δεξαμενής νερού 250 κμ 

που τοποθετήθηκε πρόσφατα στην στροφή του Δημοτικού δρόμου πάνω από την 

πηγή Βουρλιδίων.  
 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεπείγον 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και είναι το εξής : 
 «Έγκριση μικρής κλίμακας για την την κοπή των υφιστάμενων εντός της 

ελεύθερης ζώνης δένδρων επί του επί κατασκευή πεζοδρομίου Κορησσίας». Το 

θέμα κρίνεται αναγκαίο να τεθεί εκτός ημερησίας διάταξης, καθώς το Δημοτικό 

Συμβούλιο πρέπει να παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την συνέχιση του έργου. Το 

θέμα δε ετέθη έγκαιρα καθώς η μηχανικός του Δήμου νοσηλευόταν με άγνωστη 

ημερομηνία εξόδου.  
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 



 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του : 
-την εισήγηση του προέδρου,  
-την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 , όπως ισχύει 
-το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συζήτηση του θέματος : 
 

«Έγκριση μικρής κλίμακας για την κοπή των υφιστάμενων εντός της ελεύθερης 

ζώνης δένδρων επί του επί κατασκευή πεζοδρομίου Κορησσίας», πριν την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που 

υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20/2023 
 

 

Θέμα(εκτός ημερήσιας διάταξης): «Έγκριση μικρής κλίμακας για την  κοπή των 

υφιστάμενων εντός της ελεύθερης ζώνης δένδρων επί του επί κατασκευή 

πεζοδρομίου Κορησσίας». 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο η οποία αναφέρει ότι : 
Μας κατατέθηκε εισήγηση της πολ. Μηχ. Κα Δήμητρα Δεμένεγα συνοδευόμενη με 

τεχνική έκθεση – αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως Φορέας Υλοποίησης του έργου ““Κατασκευή 

πεζοδρομίων” στην περιοχή Κορησσίας ν. Κέας δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 

5980/10.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΤΝΩΩΕΔ-8ΟΕ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού και του Δήμου Κέας, που αφορά στην Έγκριση μικρής 

κλίμακας για την  κοπή των υφιστάμενων εντός της ελεύθερης ζώνης δένδρων επί 

του επί κατασκευή πεζοδρομίου Κορησσίας.  
Συγκεκριμένα αναφέρουν: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

Η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την κατασκευή πεζοδρομίου, για την ασφαλή 

μετακίνηση των πεζών, Αμεα και εμποδιζόμενων ατόμων κατά μήκος της επαρχιακής 

οδού “λιμάνι Κορησσίας – Ιουλίδα – Ελληνικά – όρμος Καμπιού”.  

H κατασκευή του πεζοδρομίου θα διευκολύνει, την αμφίδρομη ασφαλή μετακίνηση από 

το δυτικό τμήμα του οικισμού προς το ανατολικό που εκτός κατοικιών, καταστημάτων 

και ξενοδοχειακών μονάδων περιλαμβάνει τις σχολικές εγκαταστάσεις της Κορησσίας, 

την παιδική χαρά, καθώς και το πρόσφατα ανακαινισθέν γήπεδο καλαθοσφαίρισης – 

πετοσφαίρισης. 

Επισημαίνεται ότι έως και σήμερα η ανωτέρω πρόσβαση πραγματοποιείται είτε μέσω 

του παραλιακού χωματόδρομου -που αποτελεί και τον μοναδικό χώρο στάθμευσης της 

Κορησσίας- είτε περπατώντας στην άκρη του οδοστρώματος του επαρχιακού, 

προσβάσεις που αμφότερες εγκυμονούν κινδύνους για τους ενήλικους πεζούς, πολλώ δε 

μάλλον για μαθητές και αθλητές.       



Παράλληλα τοποθετούνται ιστοί ηλεκτροφωτισμού ώστε να καταστούν ασφαλείς οι 

διελεύσεις κατά τις βραδινές ώρες και κατασκευάζεται δίκτυο συλλογής και 

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.   

Για την εξασφάλιση της πρόσβασης Αμεα και εμποδιζόμενων ατόμων, κατασκευάζονται 

ράμπες, με πλάτος του πεζοδρομίου 2,05Μ, στο οποίο τοποθετούνται πλάκες όδευσης 

ατόμων με προβλήματα όρασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εγκύκλιο ΑΜΕΑ 

του πρώην ΥΠΕΚΑ (α.π. οικ. 42382/16.07.2013) με θέμα “Διευκρινήσεις για την 

εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012), που 

αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση Αμεα/εμποδιζόμενων ατόμων” καθώς 

και την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 (ΦΕΚ Β2998/20-07-2020) με θέμα 

“Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την 

προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία”.  

Η διαστασιολόγηση των κατασκευών καθώς και κατασκευαστικές λεπτομέρειες ως 

προς την χρήση και την επιλογή πλακών όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης 

ελήφθησαν από τις εγκεκριμένες οδηγίες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εσωτερικών “Περί Οδών και Οικοδομικών Κανονισμοί- Παράρτημα ΙΙΙ”.   

Το έργο έχει ανατεθεί σε ανάδοχο και εκτελείται, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ.  

294/20.06.2022 εργολαβική σύμβαση.   

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ : 

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 

Αμεα και εμποδιζόμενων ατόμων, το καθαρό ελάχιστο πλάτος του πεζοδρομίου ορίζεται 

στα 2,05Μ και τοποθετούνται πλάκες όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης.   
Περαιτέρω δε οι εγκύκλιοι εφαρμογής προβλέπουν ότι οποιαδήποτε εξυπηρέτηση 

(σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κ.λ.π.) τοποθετείται εκτός της ελεύθερης ζώνης 

όδευσης πεζών, η δε φύτευση δένδρων, θάμνων κλπ. περιορίζεται σε πεζοδρόμια 

πλάτους μεγαλύτερου των 2,80Μ και οπωσδήποτε εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης 

πεζών. 
Κατά συνέπεια η ύπαρξη σήμανσης, ιστών ηλεκτροφωτισμού και φυτών ή δένδρων που 

φύονται εντός της ελεύθερης ζώνης μετακίνησης πεζών σε συνάρτηση και με καθαρό 

πλάτος πεζοδρομίου (2,05Μ) αντίκεινται στην υφιστάμενη νομοθεσία και γι’ αυτό έχει 

προβλεφθεί όπως οι νέοι  ιστοί ηλεκτροφωτισμού κατασκευαστούν εκτός του ελεύθερου 

πλάτους των 2,05Μ του πεζοδρομίου. 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

την κοπή των υφιστάμενων εντός της ελεύθερης ζώνης δένδρων αλλά και την 

αντικατάστασή τους με νέα ώστε να ενισχυθεί το φυτικό κεφάλαιο παράπλευρα του 

πεζοδρομίου, εκτός της ελεύθερης ζώνης μετακίνησης. 

Για να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο εντολή εκτέλεσης της υπηρεσίας, θα πρέπει αυτή να 

συνοδεύεται από Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. 

Σύμφωνα δε με την διαδικασία της παραγράφου 2ζ του άρθρου 29 του Ν.4495/2017, 

“για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και 

οικισμούς  οριοθετημένους με το από 24.05.1985 π.δ. σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή 

οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία 



συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της 

αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, 

με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, δηλαδή της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής”.  

Την παρούσα συντάσσει και υπογράφει η Τεχνική Υπηρεσία του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως Φορέας Υλοποίησης του έργου δυνάμει της υπ’ 

αριθ. πρωτ. 5980/10.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΤΝΩΩΕΔ-8ΟΕ) Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού και του Δήμου Κέας.  

 
Ο κ. Γκρέκας λαμβάνοντας το λόγο, έθεσε το ζήτημα της μεταφύτευσης των δέντρων 

σε άλλο σημείο. 
Η κα Γροσομανίδη, λαμβάνοντας το λόγο, λέει ότι τα δέντρα είναι προσβεβλημένα από 

μύκητα και η κατάστασή τους ενισχύει την ανάγκη για την κοπής τους, και για αυτό το 

λόγο δεν αξίζει ούτε να μεταφυτευθούν. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την εισήγηση της πολ. Μηχ. κα Δήμητρας 

Δεμένεγα, η οποία επισυνάπτεται, καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν θα εγκρίνουμε 

την έκδοση Έγκρισης μικρής κλίμακας για την την κοπή των υφιστάμενων εντός της 

ελεύθερης ζώνης δένδρων επί του επί κατασκευή πεζοδρομίου Κορησσίας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την Έγκριση μικρής κλίμακας για την  κοπή των υφιστάμενων εντός της ελεύθερης 

ζώνης δένδρων επί του επί κατασκευή πεζοδρομίου Κορησσίας, ως αναφέρεται ανωτέρω 

και στην  συνημμένη εισήγηση της πολ. Μηχ. Κα Δήμητρας Δεμένεγα, 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:21/2023 
 

σημ. Πριν την ψήφιση του θέματος συνδέθηκε ο κ. Βουτσινάς, για το οποίο και ψήφισε 
 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

 

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

οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο 

προϋπολογισμός του έτους 2023 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ 

αριθμ 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω. 
Η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την υπ΄αριθμ 

3118/3-2-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΦΔΟΡ1Ι-7ΛΘ) απόφασή της παρατήρησε επί του 

προϋπολογισμού του Δήμου ότι δεν έχει εγγραφεί το σύνολο της εισφοράς μελών 

Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2023 όπως καθορίζεται από την υπ’ αριθ. 

Γ.Σ.5/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΑΔΑ: 6Γ8Π46ΜΜ4Ο-

6ΕΙ). 



Προκειμένου να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός και να ενταχθεί η εισφορά 

κάνουμε χρήση της δυνατότητας που μας δίνεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 

του Ν.4915/2022, η ισχύς του οποίου επεκτείνεται και για την κατάρτιση και τις 

αναμορφώσεις των προϋπολογισμών έτους 2023, όπως ορίζεται στο άρθρο 165 του 

ν.4964/22.  
Στην παράγραφο 2 αναφέρονται τα εξής:  
«2. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών 

των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του έτους 2022, η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να 

συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, ή να εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, 

με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού 

προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση 

ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

Δημοτικό Συμβούλιο.» 
Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 29-2023_ΨΔΓ2ΩΕΔ-ΜΕΓ απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως 

εξής: 
  

     

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ 15.000,00 125.214,00 140.214,00 

20.6142.0001 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
από ΔΕΔΔΗΕ 10.000,00 -10.000,00 0,00 

20.6277.0015 Μεταφορά αποκομιδής 
απορριμμάτων 35.000,00 -3.000,00 32.000,00 

20.6277.0017 Δαπάνη ανακύκλωσης μπαζών και 
οικοδομικών υλικών 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 

20.7135.0001 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 22.603,92 -19.000,00 3.603,92 

20.7135.0002 Προμήθεια κάδων και καλαθιών 15.000,00 -7.000,00 8.000,00 

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 

00.6431.0011 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 18.000,00 -3.000,00 15.000,00 

00.6432.0001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό  
και στο εξωτερικό 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 

15.6232.0002 Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση 
ιατρών 7.200,00 -7.200,00 0,00 

15.6471.0002 Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 

15.6473.0003 
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών 
πρόνοιας 

15.000,00 -10.000,00 5.000,00 

15.6481.0001 Προμήθεια τροφίμων παιδικού 
σταθμού 12.000,00 -2.000,00 10.000,00 



30.6117.0011 
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης 

έργων της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου (συνεχ 2022) 

20.000,00 -20.000,00 0,00 

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 38.000,00 -5.000,00 33.000,00 

30.6262.0020 Παροχή υπηρεσίας για την 
αποκατάσταση ξερολιθιών 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 

35.6233.0001 Μίσθωση μηχανήματος για το 
κλάδεμα ψηλών δέντρων 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 

  295.803,92 3.014,00 298.817,92 

 
Η αύξηση των πιστώσεων κατά 3.014,00€ προέρχεται από το αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται 
ως εξής: 

 

Αρχικό 
Αποθεματικό 4.968,57 

Αύξηση Δαπανών 
(μείωση) -3.014,00 

Διαμορφωμένο 
Αποθεματικό 1.954,57 

 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 

Ο Επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας λέει ότι,  θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ 
Οι κ.κ.. Παρ. Γροσομανίδη, Αντ. Πατηνιώτης, Δημ. Μουζάκης ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ 
 

 

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

και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 
3. Την υπ' αριθμ. 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥαπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2023 
4. Την υπ΄αριθμ 3118/3-2-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΦΔΟΡ1Ι-7ΛΘ) απόφασή της ΓΓΑΔΑ 
5.την  υπ’αριθμ. 29-2023_ΨΔΓ2ΩΕΔ-ΜΕΓαπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
6.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και 

την εισήγηση του Αντιδημάρχου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(8 ΥΠΕΡ και 4 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2023 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:22/2023 
 

 
 

Θέμα 2ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου 



Κέας(διαπιστωτική). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο Προϋπολογισμός του έτους 2023 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ 

απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 

Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως 

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε 

αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4722/2020 (Α΄ 177).» 

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

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

προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου 

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

συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και 

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

Οικονομικής Επιτροπής.» 

Γ) Το υπ΄ αριθμό 4122.77-40/308 / 28-2-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής  με θέμα «Επιχορήγηση του Δήμου Κέας για την ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την 

εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού σε ενεργοβόρες 

υποδομές ύδρευσης του Δήμου Κέας» (ΑΔΑ: ΨΡΜΣ4653ΠΩ-0ΜΜ) στο οποίο αναφέρονται 

τα εξής:  

• «Εγκρίνουμε την επιχορήγηση του Δήμου Κέας μέχρι του ποσού των είκοσι έξι 

χιλιάδων σαράντα ΕΥΡΩ (26.040,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού 

Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της διαδικασίας ενεργειακού 

συμψηφισμού σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης του Δήμου Κέας».  
• «Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 

2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών 

Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ233 του Τομεακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην κωδ. 

Έργου 2006ΣΕ33000000 της ΣΑΕ330 του ΠΔΕ).» 
 

Το ποσό της επιχορήγησης  ανέρχεται σε 26.040,00€. 
 

Σε συνέχεια και της υπ’ αριθμ.  36-2023_6Γ8ΠΩΕΔ-88Ε απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί αποδοχής της εν λόγω χρηματοδότησης, εισηγούμαστε την έγκριση της 5ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2023 για την ένταξη των πιστώσεων ως εξής: 

 

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

Διαμόρφωση 
1322.0018 Επιχορήγηση από ΠΔΕ παροχής 0,00 26.040,00 26.040,00 



υπηρεσιών συμβούλου για τον 
σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού 

Συστήματος και την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε ενεργοβόρες 

υποδομές ύδρευσης 

63.6117.0001 

Σύμβουλος για τον σχεδιασμό 
Φωτοβολταϊκού Συστήματος και 

την εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσω της διαδικασίας 

ενεργειακού συμψηφισμού σε 
ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης 

του Δήμου Κέας» 

0,00 26.040,00 26.040,00 

 

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό δεν μεταβάλλεται.- 

 

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. 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2023 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την  υπ’αριθμ. 36-2023_6Γ8ΠΩΕΔ-88Ε απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

2023 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:    232023 
 

 

 

Θέμα 3ο: Ορθή επανάληψη απόφασης, για τον Προγραμματισμός προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. 

αυτών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 
εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, 

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α’166) «Ενίσχυση διαφάνειας και 

λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του 

Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις», επεκτάθηκε το άρθρο 51 

του ν. 4622/2019 (Α’133) και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον 

προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης 

των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 



 Στο πλαίσιο αυτό, ήδη λάβαμε  την Α.Π. :6783/27-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-

Δ3Κ) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού 

Δικαίου, με θέμα « Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 

2023 στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 

Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ 

αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς θα πρέπει 

να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήματά τους για το έτος 2023, σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη 

περιστολής των κρατικών δαπανών. 

Οι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη 

εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση 

συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 

Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

σύναψης συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους 

φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή 

της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, είναι οι εξής: 

για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  

για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων 

από ιδίους πόρους 

για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 107 του Ν.4483/17 ) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,  

για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 

παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του 

Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών. 

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί 

είναι: 

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ) 



• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των 

οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως 

ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).  

Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από 

την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά 

τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο 

Εσωτερικών ή στο ΑΣΕΠ προκειμένου για συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου 

να προωθηθούν για έγκριση.  

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ. 

6783/27-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ) οι αρμόδιες υπηρεσίες μας 

συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες 

ανάγκες  σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον 

προγραμματισμό του έτους 2023, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα (σύμφωνα  με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017) 

Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για να χαρακτηρίζονται οι 

προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης 

πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη 

και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν 

σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι 

«δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της 

συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται 

ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους 

έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία του δήμου που 

διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική 

υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να 

υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και   
το άρθρο 107 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/2017),  
τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  
τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015    
Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 

όπως ισχύουν) 
τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ  

85/2022 (Α΄32). 
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 5640/Β/2021 ) 
Τον Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023). 
την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 6783/27-1-2023. 



την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 ΥΠ.ΕΣ. 
τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2023  

(βεβαίωση αριθ. 627/20-02-2023 της οικονομικής υπηρεσίας) ,  
το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ, 14_2023_6ΡΑ3ΩΕΔ-4ΜΚ απόφαση 

ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ ( 8 ) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα  του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, 

ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο : 

α. Ύδρευση 
- Δύο (2) εργάτες ΥΕ Ύδρευσης για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.  
 

β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
- Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.  

γ. Καθαριότητα  

 -Τέσσερις (4) εργάτες ΥΕ Καθαριότητας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών.  

- Έναν (1) οδηγό ΔΕ απορριμματοφόρου για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. 
 

Η ανωτέρω απόφαση πρέπει να επαναληφθεί εις το ορθό, ως προς το λεκτικό 

χαρακτηρισμό των ειδικοτήτων και κλάδων, που πρέπει να συνάδει με το νέο 

Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 το Προεδρικό Διάταγμα 

85/2022 με τίτλο "Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου 

(Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)." 

Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε τον  προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2023, 

καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού έτους 2023 (παράρτημα 2α) που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ ( 

8) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του 

δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο : 

α. Ύδρευση 
- Δύο (2) εργάτες κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ειδικότητα 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ για χρονικό διάστημα 

απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού είναι στην εν λόγω υπηρεσία υπηρετεί μόνο ένας (1) υπάλληλος 

ΔΕ Τεχνίτης Ύδρευσης, κλάδου ύδρευσης ένας ΥΕ εργάτης, οι οποίοι καλούνται να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες υδροδότησης όλου του νησιού που κυρίως κατά τους 

θερινούς μήνες ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται. 
 

β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 

- Ένα άτομο  (1) κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ειδικότητα  ΔΕ Ηλεκτρολόγου  για 

χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Στην υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού 

δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος με καμία σχέση εργασίας. 

γ. Καθαριότητα  



 -Τέσσερα (4) άτομα κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ειδικότητας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι κατά 

τους θερινούς μήνες  δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες 

που προκύπτουν, τόσο λόγω της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού, τόσο και για 

την πιστή εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση  του covid -19. 
 

- Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ για χρονικό 

διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών , ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη 

του προσωπικού αυτού είναι ότι κατά τους θερινούς μήνες  δεν επαρκεί το υπηρετούν 

προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν, τόσο λόγω της κατακόρυφης 

αύξησης του πληθυσμού, τόσο και για την πιστή εφαρμογή των μέτρων για την 

αντιμετώπιση  του covid -19. 

Το δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α-Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της 14_2023_6ΡΑ3ΩΕΔ-4ΜΚ απόφασης, και τον 

προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2023, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 

προγραμματισμού έτους 2023 (παράρτημα 2α) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ ( 8 ) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών 

υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, 

ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο : 

α. Ύδρευση 
- Δύο (2) εργάτες κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ειδικότητα ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ 

(8) μηνών.  
 

β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
- Ένα άτομο  (1) κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ειδικότητα  ΔΕ Ηλεκτρολόγου   για 

χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.  

γ. Καθαριότητα  

 - Τέσσερα (4) άτομα κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ειδικότητας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών.  

- Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ για χρονικό 

διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. 
 

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 

2023 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Για (4) τέσσερις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων.  
ΚΑΕ 20.6041.0001: «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Καθαριότητας», ποσό 32.960,00€   



ΚΑΕ 20.6054.0001: «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Καθαριότητας», ποσό 7.245,82€. 
 

Για (1) έναν ΔΕ Οδηγών 
ΚΑΕ 20.6041.0001: «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Καθαριότητας», ποσό 8.240,00€   
ΚΑΕ 20.6054.0001: «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Καθαριότητας», ποσό 1.811,46€. 
 

 

Για (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγο 
ΚΑΕ 20.6041.0002: «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Ηλεκτρολόγου», ποσό 7.664,00€   
ΚΑΕ 20.6054.0002: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ηλεκτρολόγου», ποσό 

2.106,08€ 
 

Για (2) ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης- αποχέτευσης. 
ΚΑΕ 25.6041.0001: «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ υπαλλήλων», ποσό 17.600,00€ 
ΚΑΕ 25.6054.0001: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», ποσό 4.836,48€  

 
Aνάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 

. 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να 

δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (2α) 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2023 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Ο.Τ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ  
   

Προσωπικό ΙΔΟΧ (ν.4765/2021)   
 

Αριθμός Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος 
Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόμενες 
θέσεις Ι.Δ.Ο.Χ. 

στον Ο.Ε.Υ. 
***Κ.Α.Ε. του 

προϋπολογισμού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (για 
κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

*** 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ** 

ΠΕ 
** 

ΤΕ 
** 

ΔΕ 
** 

ΥΕ 

Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ειδικότητα  

ΔΕ Ηλεκτρολόγων    
     1       10 20.6041.0002    

20.6054.0002  
7.664,00 
2.106,08, 

  
82.463,84 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, 

ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
     1   5640/Β/03-12-2021    20.6041.0001 

20.6054.0001  
8.240,00 
1.811,46 

Κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ, ειδικότητας 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

      4      20.6041.0001 
20.6054.0001   

32.960,00 
7.245,82 

Κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ειδικότητα ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

      2      25.6041.0001 
25.6054.0001  

17.600,00 
4.836,48 

                  
                   
                  
                  
**Συμπληρώνετε τον αριθμό των ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα. 



***Συμπληρώνεται υποχρεωτικά.. 
           

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ 
 

   ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ          



3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Μαρτίου 2023 

18 

 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 24/2023 
 
 

 

 

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου Κέας στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων. Δεμένεγας] 
 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα 

εισηγούµενος το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικών 

οχημάτων του Δήμου Κέας στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Κέας» αναφέρει τα 

εξής: 
 

Το έτος 2012 ο Δήμος µας με την υπ’ αριθμόν απόφαση 47/2012 της 4ης Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου που συνήλθε στις 16 Μαρτίου 2012 αποφάσισε την ίδρυση του 

Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’αριθμ. Αριθμ. 

18177 οικ.Φ. 101.4 (4) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1364/Β/2013. 
 

Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας ανήκει διοικητικά και υπάγεται στις 

Αρμοδιότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου. Εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές 

ανάγκες του νησιού, όλα αυτά τα χρόνια έχει επιτυχώς συμβάλλει στην άμεση και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε απειλής από πυρκαγιά ή φυσική καταστροφή, ενάντια 

στη ζωή και την περιουσία των πολιτών αλλά και ενάντια στον φυσικό μας πλούτο.    
 

Ο Δήμος µας έχει στην κατοχή του:  
1. το -δωρηθέν από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ- όχημα μάρκας FORD RANGER  

TDCi, με αριθμό πλαισίου WFCLMFE108W753155 και αριθμό κυκλοφορίας KHH 

8661. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε, προκειμένου το εν λόγω όχημα να  

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρόσβεσης του Δήμου Κέας 

(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της δωρεάς:  66/2019 – ΑΔΑ: 

9Π9ΘΩΕΔ-ΛΞ4).  

2. το -παραχωρηθεν από το Υπουργείο Αιγαίου- όχημα μάρκας MAZDA 1306, με 

αριθμό πλαισίου JMZUF8UL200715360 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4810. Η 

παραχώρηση κατά κυριότητα και χρήση πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

ΔΔΟ/επτέο/11175/12.12.1998 απόφαση της Υπουργού Αιγαίου, κας Ελισάβετ 

Παπαζώη. Με τα υπ’ αριθμ. 1494Φ.101.4/05.11.2012 και 

1642Φ.702.14/100.12.2012 έγγραφα της Περιφερειακής Δοίκησης Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου, πιστοποιήθηκε -μεταξύ άλλων- η καταλληλότητα του 

εν λόγω οχήματος, προκειμένου για την ίδρυση του εθελοντικού κλιμακίου. Τέλος, 

με το υπ’ αριθμ. 3653/20.05.2014 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το εν λόγω 
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όχημα παραδόθηκε στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Κέας προς χρήση για 

ένα έτος.  

 

Στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται οι 

υποχρεώσεις των  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των οποίων 

ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίοι μεταξύ άλλων οφείλουν «….β. 

Να παραχωρούν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία πυροσβεστικά οχήματα και 

μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν στη διάθεσή τους. 
γ. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό» 
 

Με την υπ’ αριθμ. 38//2022 (ΑΔΑ: ΨΛ85ΩΕΔ-ΜΡΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

αποφασίστηκε ομοίως η παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ. ΜΕ 144510 IVECO-190-30 4x4, 

στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την παραχώρηση χρήσης στο Εθελοντικό 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας του οχήματος μάρκας FORD RANGER  TDCi, με αριθμό πλαισίου 

WFCLMFE108W753155 και αριθμό κυκλοφορίας KHH 8661, και του οχήματος μάρκας MAZDA 

1306, με αριθμό πλαισίου JMZUF8UL200715360 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4810, που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. 

Το δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν.4029/2011 και 

την εισήγηση του Αντιδημάρχου   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του οχήματος μάρκας FORD RANGER  TDCi, με αριθμό 

πλαισίου WFCLMFE108W753155 και αριθμό κυκλοφορίας KHH 8661, και του οχήματος μάρκας 

MAZDA 1306, με αριθμό πλαισίου JMZUF8UL200715360 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4810, στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 25/2023 
 

 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν. 4071/2012 

και υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέας για την έγκριση 

καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση 

Δήμου Κέας για το έτος 2023. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγος τον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, το Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Κέας, με την υπ’ αριθμ. 19_2023_ ΡΨΤΦΟΕΧ8-8ΘΓ-1 (σε Ορθή 

επανάληψη) ομόφωνη απόφασή του, ενέκρινε την κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 

εισηγητική της έκθεση και την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
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Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30.000,00€ προς την 

επιχείρηση.  
Θέτει υπόψη του ΔΣ την κάτωθι εισηγητική έκθεση 
 
«Εισηγητική έκθεση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, για την τεκμηρίωση των 
εσόδων και εξόδων αυτής. 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 αλλάζει  ο τρόπος 
χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον 
σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς 
προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον 
διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το 
προσυμβατικό έλεγχο  άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την 
τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων 
υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») 
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η 
χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της, όταν τα έσοδα υπολείπονται των 
αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (επανήλθε η 
αρμοδιότητα από 20/1/2023, με τη δημοσίευση του Ν. 5013/2023(Α’12). 
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του 
ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των 
δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ 
μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή 
του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 
Για το λόγο αυτό, καλούμαστε να εγκρίνουμε και να υποβάλλουμε προς ψήφιση από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, την κάτωθι εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και των εξόδων της 
Επιχείρησης: 
 
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
 
Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας έχουν ως εξής:  
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/συνεδρίων  
Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:  
•οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, 
τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,  
•οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό 
•Δαπάνες κεράσματος, παραγωγής προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.), φιλοξενίας 
επίσημων προσώπων, εισηγητών κ.α. 
 
1.2. Λειτουργία τμήματος εκμάθησης μουσικής, χορού, θεάτρου 
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Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων εκμάθησης μουσικής, τμημάτων παραδοσιακών και 
σύγχρονου χορού, τμήμα θεατρικού εργαστηρίου κλπ . Επίσης προβλέπεται η απασχόληση 
δασκάλου μουσικής για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων.  
Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό και την 
καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης. 
 
1.3. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού  
Περιλαμβάνονται τα τμήματα μαζικού αθλητισμού αλλά και τμήματα εκμάθησης ειδικότερων 
αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως 
διαμορφώνεται κάθε φορά. Προς το παρόν λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ.Κ. δημοτικό 
γυμναστήριο. 
 
1.4 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης  
1.4.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 
Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με 
ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό 
και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή 
χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση 
αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων 
και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η 
σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά. Συνεπώς 
οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής 
υποστήριξης όλων των ενεργειών, καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών της 
λειτουργίας του προγράμματος 

  
2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού 
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3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ  
Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της 
και συνδέονται  άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.  
 

 4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης 
Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης 
προς την  επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τις δράσεις της 
Επιχείρησης και τις  ανάγκες που αυτές δημιουργούν. Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΚ πρόκειται να 
διατηρήσει και να ενισχύσει τις δράσεις της, δηλαδή παραδοσιακούς χορούς, παιδική θεατρική 
ομάδα, τμήματα pilates-step aerobic-προσχολική αγωγή και τις δραστηριότητες του 
Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων εξόδων για 
αναλώσιμα μηχανών γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου 
εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ, αγορά φαρμακευτικού υλικού, ενίσχυση συλλόγων  κλπ. 
 
5. Χρηματοροές  
Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί άπαξ από το Δήμο στην επιχείρηση, καθώς ήδη 
διανύεται ο δεύτερος μήνας του τρέχοντος έτους. 
 
6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης  
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους 
αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν 
οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο.  
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων.  
 
Διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα του 2023. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η 
κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα 
και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων για τη 
εξοπλισμό του γυμναστηρίου, την ενίσχυση συλλόγων και την αντικατάσταση όσων δεν 
επιδέχονταν επισκευής με αγορά νέων, κ.λπ. Τα έσοδα των δράσεων της ΚΕΔΚ εκτός των 
παραδοσιακών χορών δεν είναι πλήρως ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται και εκεί η 
κάλυψη των εξόδων από την Κ.Ε.Δ.Κ.                              
 
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε  την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της Κ.Ε.Δ.Κ. για την τεκμηρίωση 
εσόδων -εξόδων χρήσης και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για την καταβολή της 
ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30.000,00 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας  (ΦΕΚ 
2179/Β’/23.10.2008, παρ. 6). 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ και την υποβολή 

αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας 

επιχορήγησης ποσού 30.000,00€ της επιχείρησης, το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, και την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Αποδέχεται την εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ για την τεκμηρίωση των εσόδων και 

εξόδων αυτής και εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου 

προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00€. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 

00.6738.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2023. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 26/2023 
 

  
 
Θέμα 6ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κέας. 

[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 λέει ότι, με την υπ’ αριθμ. 656/04.10.2022 

(ΑΔΑ: ΨΕΦΕΩΕΔ-ΛΜΓ) απόφαση εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού Κέας.  
Στο ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017  δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. 41087/2017 Υπουργού Εσωτερικών και 

της αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

«Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», που 

αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή ως υπηρεσία του Δήμου. 
Σύμφωνα με αυτόν, τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια εκδίδουν Κανονισμούς Λειτουργίας, οι 

οποίοι δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του ανωτέρω Κανονισμού, που αποτελούν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις λειτουργίας των δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθμών. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, τίθεται υπόψη σας σχέδιο «Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 

Παιδικού Σταθμού Κέας» το οποίο εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική 

Επιτροπή με την υπ’αριθμ.  43-2023_ΩΖΑΦΩΕΔ-ΨΨΚ απόφασή της, και σας καλώ για την 

έγκρισή του. 
 

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

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5640/03-12-2021 

τευχ. Β, την υπ’ αριθμ. 4187/2017 ΚΥΑ απόφαση (ΦΕΚ 4249, Β/5-12-2017): “Πρότυπος 

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών”, την υπ’ αριθμ. 

656/04.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΦΕΩΕΔ-ΛΜΓ) άδεια λειτουργίας, το συνημμένο σχέδιο 

κανονισμού,  την υπ’αριθμ. 43-2023_ΩΖΑΦΩΕΔ-ΨΨΚ.απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

και την εισήγηση της Δημάρχου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1-Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κέας, ως κάτωθι 
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    Παιδικός Σταθμός  
       Δήμου Κέας 
 

  Κανονισμός Λειτουργίας 
 

 

Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με τον πρότυπο 
 κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών  
Σταθμών σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4249/5.12.2017 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 
 

Εισαγωγή – Νομικό πλαίσιο 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5640/03-12-2021 

τευχ. Β΄, 
• Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (Α΄ 143), όπως ισχύει, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει, 
• Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 

υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού 

Επικρατείας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 98), 
• Την υπ’ αριθμ. 4187/2017 ΚΥΑ απόφαση (ΦΕΚ 4249, Β/5-12-2017): “Πρότυπος Κανονισμός 

Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών”, 
• Την υπ΄αριθμ. 38/οικ.42412/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

συντάσσεται ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Κέας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει άρθρα 

του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, στο πλαίσιο πάντα της υπ’ αριθμ. 4187/2017 απόφασης 

(ΦΕΚ 4249, Β/5-12-2017): “Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών” και της κείμενης νομοθεσίας και με γνώμονα την βελτίωση και 

εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 1 
Έκταση εφαρμογής κανονισμού 
Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κέας. 
Ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου Κέας και του Αυτοτελούς Γραφείου 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού αυτού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5640/03-12-2021 

τευχ. Β΄ και την άδεια ίδρυσης αυτού 656/04.10.2022(ΑΔΑ: ΨΕΦΕΩΕΔ-ΛΜΓ). 
Άρθρο 2 
Σκοπός Παιδικού Σταθμού 
Ο Παιδικός Σταθμός είναι  πρωταρχικά χώρος  αγωγής και ασφαλούς  διαμονής για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και έχει ως σκοπό: 
α) Να παρέχει ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 
β) Να βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και 

κοινωνικά. 
γ) Να εξαλείφει, κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό και 

οικονομικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 
δ) Να εξυπηρετεί γονείς και κηδεμόνες και παράλληλα  να τους  ευαισθητοποιεί πάνω σε               

θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 
ε) Να βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο 

σχολικό περιβάλλον. 
στ) Να παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενεί, τηρώντας τους   



3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Μαρτίου 2023 

28 

 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
ζ) Να διευκολύνει τους εργαζόμενους και άνεργους γονείς. 
η) Έννοιες όπως: αγάπη, εμπιστοσύνη, αποδοχή, ισοτιμία και αλληλεγγύη, εμπεριέχονται στους 

στόχους και τη φιλοσοφία της προσχολικής αγωγής, ούτως ώστε να αντισταθμίζονται κατά το 

δυνατόν πολιτιστικές, μορφωτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφορές των οικογενειών. 
 

 

Άρθρο 3 
Οικονομική συμμετοχή 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τεκμηριωμένη απόφαση μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας 

οικονομικής εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών, σύμφωνα με την 

οικονομική τους δυνατότητα και πάντα στα πλαίσια του κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Με την ίδια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ορίζει τον αριθμό των παιδιών που 

μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως δικαιούχοι voucher του προγράμματος «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Σε περίπτωση απένταξης των 

δικαιούχων από το εν λόγω πρόγραμμα συνολικά ή για ορισμένους μήνες κατά τη διάρκεια 

φοίτησης, αυτοί θα επιβαρύνονται με την μηνιαία οικονομική εισφορά, που θα έχει ορίσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  
Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται υποχρεωτικά στους ενδιαφερόμενους γονείς κατά την διάρκεια 

υποβολής των αιτήσεων εγγραφής. 
 

Άρθρο 4 
Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών 

1.  Δικαίωμα εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό έχουν όλα τα παιδιά σύμφωνα με τις ειδικές 

προβλέψεις του παρόντος άρθρου, που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 

παιδικού σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο σταθμό, 

δηλαδή από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 

απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από 

μεταδοτικά νοσήματα. 
2.  Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες 

εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης 

ειδικότητας, από Δημόσιο Νοσοκομείο, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι 

έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. 
Σε αυτή την περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου 

εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως 

ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον 

Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του 

παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές 

εξετάσεις. 
3. Τα εγγραφόμενα στο Σταθμό παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου 

Κέας, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η περίπτωση εγγραφής παιδιών που πρόκειται να 

διαμείνουν στην περιοχή του Δήμου και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής 

θέσης. 
4. Κατά την εγγραφή επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα 

παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη 

φροντίδας για ιδιαίτερους κοινωνικούς λόγους. 
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5. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά, η ηλικία εγγραφής των νηπίων, 

σύμφωνα με την υπάρχουσα κτιριακή υποδομή και την επάρκεια του προσωπικού σε αριθμό 

και ειδικότητες. 
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια εγγραφής 

των νηπίων, καθιερώνοντας την μονιμοποίησή τους. 
7. Ο Παιδικός Σταθμός δύναται να εγγράψει νήπια πέρα από τη δυναμικότητα του και μέχρι 

ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επ΄ αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις 

διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι. 
8. Τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου γίνονται δεκτά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
9. Με την εγγραφή των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Κέας, οι γονείς ή κηδεμόνες, 

αποδέχονται τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας. 
 

Άρθρο 5 
Διαδικασία εγγραφής 
 Οι εγγραφές και επανεγγραφές πραγματοποιούνται κατά το μήνα Μάιο (για τρεις εβδομάδες) και 

σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες 

αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.. 
 Την περίοδο αυτή οι γονείς καλούνται να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 Τη διαδικασία εγγραφής, συνολικά επιμελείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τον/την Εντεταλμένη 

Σύμβουλο, την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Γραφείου του Δήμου Κέας που ο υπάγεται ο 

Παιδικός Σταθμός και τον /την Προϊστάμενο του Παιδικού Σταθμού. 
Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για την έκδοση απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών. Τα αποτελέσματα 

(φοιτούντες και επιλαχόντες) κοινοποιούνται μέχρι τέλος Ιουνίου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή τροποποιεί τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες. 
 

Δικαιολογητικά απαραίτητα για τις αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών είναι τα κάτωθι: 
Δικαιολογητικά εγγραφών 
1. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Σταθμό). 
2. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού από παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Σταθμό), 

καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά 

ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και όταν δεν υπάρχει αυτό, ληξιαρχική πράξη 

γέννησης) το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα. 
4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία των γονέων και βεβαίωση του ασφαλιστικού 

τους φορέα. 
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, προηγούμενου φορολογικού έτους ή βεβαίωση μη 

υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης. 
6. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο 

συμβόλαιο κ.λπ.). 
7. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς), όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες 

κάθε φορά διατάξεις. 
 

Δικαιολογητικά επανεγγραφών 
Για τις επανεγγραφές απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από το πιστοποιητικό 
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οικογενειακής κατάστασης, εφόσον δεν έχει προκύψει αλλαγή. 
 

Άρθρο 6 
Προσαρμογή παιδιών 
Για την καλύτερη και αβίαστη προσαρμογή των καινούργιων παιδιών στο Σταθµό και τη σταδιακή 

ανεξαρτητοποίησή τους, οι δύο πρώτες εβδομάδες της φιλοξενίας τους, θεσπίζονται ως περίοδος 

προσαρμογής. 
Προσέρχονται στο Σταθμό τμηματικά (5 – 6 κάθε εβδομάδα) και σε συνεργασία με την 

Προϊσταμένη του Σταθμού παραμένουν την πρώτη εβδομάδα από 8:30 έως 10:30, τη δεύτερη από 

8:30 έως 13:00 και από τη τρίτη εβδομάδα παρακολουθούν πλήρως το πρόγραμμα και 

παραμένουν για ύπνο, αν το ωράριο των γονιών δεν επιτρέπει μεσημβρινή αποχώρηση. 
Προϋπόθεση για να φιλοξενηθεί ένα παιδί σε πλήρες ωράριο είναι η ολοκλήρωση της 

προσαρμογής του. 
Η αδυναμία προσαρμογής, αξιολογείται και αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση, συνιστά δε και λόγο 

διαγραφής. 
Η περίοδος προσαρμογής ισχύει και για οποιοδήποτε μεταγενέστερη εγγραφή. 
 

Άρθρο 7 
Διακοπή φιλοξενίας 
  Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τον Παιδικό Σταθμό διενεργείται  πάντα με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 
 

 Όταν το παιδί έχει συμπληρώσει την ηλικία για την εγγραφή του στο νηπιαγωγείο. 
 Όταν το ζητήσουν με αιτιολογημένη αίτησή τους, οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών. 
 Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών, που δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους 

γονείς ή  κατόπιν γνωμάτευσης από ειδικό γιατρό, αντίστοιχα. 
 Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν 

συμμορφώνονται με το ωράριο, το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού. 
 Όταν δεν είναι εφικτή η ένταξη του παιδιού στην ομάδα (μη συμμετοχή στο πρόγραμμα, 

διαταραχές προσαρμογής κ.λπ.). 
 Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς ή κηδεμόνες η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον  

αυτή προβλέπεται, και αφού πρώτα ειδοποιηθούν να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό. 
 Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα), απουσιάζει    

αδικαιολόγητα από τον Σταθμό και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την 

παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. 
 

Άρθρο 8 
Μεταφορά παιδιών 

1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται παιδιά στο Σταθμό με μεταφορικό μέσο που διαθέτει ο Δήμος, 

πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς 

μεταφοράς. 
2. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη εισφορά των γονέων ανάλογα με την οικονομική τους 

δυνατότητα και είναι ανεξάρτητο από την οικονομική εισφορά του άρθρου 5 του παρόντος 

κανονισμού. 
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Άρθρο 9 
Λειτουργία Σταθμών 

1. Η λειτουργία του Σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου 

έτους, επί πέντε ημέρες, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
2. Ο Σταθμός δεν λειτουργεί την περίοδο των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 

Ιανουαρίου και την περίοδο του Πάσχα από την Μ. Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του 

Θωμά. 
3. Ο Σταθμός επίσης διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων 

Υπηρεσιών (εθνικών και τοπικών). Την Παρασκευή πριν την Καθαρά Δευτέρα, λόγω της 

Αποκριάτικης Γιορτής, ο Σταθμός λειτουργεί έως τις 12:00 μμ.. 
4. Αναστολή της λειτουργίας του Σταθμού συντελείται όταν συντρέχουν διάφοροι λόγοι που άπτονται 

της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του, με απόφαση της Διεύθυνσης. Όπως σε περίπτωση: 
• απολυμάνσεων (χειμερινή, εαρινή, θερινή), 
• εορταστικών εκδηλώσεων (καλοκαιρινό φεστιβάλ κ.λπ.), 
• ή για ειδικούς λόγους. 

5. Η λειτουργία του Σταθμού αρχίζει από την 7:00 ώρα και λήγει την 14:30 ώρα.  Η προσέλευση, για 

όλα τα παιδιά, αρχίζει στις 7:00 και τελειώνει στις 8:30. Το μεσημβρινό πρόγραμμα έχει 

αποχώρηση από 13:00 έως και 13:30  και για τα νήπια που παραμένουν για ύπνο από 14:00 

έως 14:30. 
Αλλαγές στο πρόγραμμα αυτό δεν πραγματοποιούνται στην διάρκεια του έτους, για λόγους 

εύρυθμης λειτουργίας. 
Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τηρείται αυστηρά. 
Σε εντελώς ξεχωριστές περιπτώσεις (εμβολιασμός κ.λπ.) και μόνο μετά από ενημέρωση του 

Σταθμού, είναι δυνατή η καθυστέρηση στην προσέλευση ή η αναχώρηση νωρίτερα από το 

προβλεπόμενο ωράριο, ενός παιδιού. 
6. Μετά την εγγραφή των παιδιών και κατά την διάρκεια λειτουργίας του Σταθμού, δεν επιτρέπεται η 

παραμονή των γονέων ή κηδεμόνων, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του 

Σταθμού, εκτός αν αυτό ζητηθεί από την Προϊσταμένη του Σταθμού, και μετά  από 

συνεννόηση με το Αυτοτελές Γραφείο. 
7. Τα παιδιά παραλαμβάνονται και παραδίδονται στους γονείς ή άλλο πρόσωπο το οποίο 

υποδεικνύεται γραπτά, με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς. 
Κάθε αλλαγή προσώπου θα πρέπει να γνωστοποιείται στο Σταθμό άμεσα. Σε    άγνωστα πρόσωπα 

και σε ανήλικους δεν θα παραδίδονται παιδιά. 
Μετά το τέλος της προσέλευσης η πόρτα θα παραμένει κλειστή για λόγους ασφαλείας. 
Η παράδοση και παραλαβή των παιδιών και των προσωπικών αντικειμένων τους (μπουφάν – 

ρούχα αλλαγής κ.λπ. γίνεται στον προθάλαμο του Σταθμού. 
Η γνωριμία των γονέων – κηδεμόνων με το χώρο γίνεται κατά την εγγραφή των παιδιών. 
Η κατ’ εξακολούθηση μη έγκαιρη παράδοση και παραλαβή των παιδιών, αποτελεί λόγο διαγραφής 

από το Σταθμό. 
Δεν επιτρέπεται να φέρνουν τα παιδιά μαζί τους παιχνίδια, καθώς και άλλα αντικείμενα τοξικά, 

αιχμηρά, επικίνδυνα και ακατάλληλα για την ηλικία τους (πχ χρήματα, κινητά τηλέφωνα, 

φορητούς υπολογιστές κ.λπ.). 
 

Άρθρο 10 
Συγκρότηση του Σταθμού σε τμήματα 
Ο Νηπιακός Σταθμός συγκροτείται από τμήματα: 
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Α. Τμήμα νηπίων από 2 ½ ετών έως 3 ½ ετών. 
 Β. Τμήμα νηπίων από 3 ½ ετών έως 4 ½ ετών. 
 

Στο Νηπιακό τμήμα δύνανται βάσει Νόμου να φιλοξενούνται έως είκοσι πέντε (25) νήπια µε µία 

(1) παιδαγωγό και            µία (1) βοηθό και σε κάθε περίπτωση µε το παιδαγωγικό προσωπικό 

που προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα της αναλογίας 

παιδαγωγικού προσωπικού και νηπίων.  
Βάσει της υπ’ αριθμ. 656/04.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΦΕΩΕΔ-ΛΜΓ) άδειας ίδρυσης του Δημοτικού 

Παιδικού Σταθμού Κέας, η δυναμικότητα αυτού ανέρχεται σε είκοσι (20) νήπια με δυνατότητα 

προσαύξησης του αριθμού αυτού κατά 10%, δυνάμει  της Π1β/Γ.Π.οικ.98284 Υ.Α ΦΕΚ 1563 

τ.Β’20-10-2004, δηλαδή κατά δύο (2) νήπια επιπλέον των είκοσι (20). 
 

Άρθρο 11 
Ιατρική παρακολούθηση 

1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση, προς την αντίστοιχη 

οικογενειακή και ενεργείται από Παιδίατρο που θα συμβάλλεται με το Δήμου Κέας για το 

λόγο αυτό. 
Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας που ενημερώνεται από τον ανωτέρω γιατρό και που 

συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα φιλοξενίας του στο Σταθμό.  
2. Μία (1) φορά το μήνα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με θέματα 

υγιεινής των παιδιών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
3. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού 

του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και 

ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των 

παιδιών. Το προσωπικό του Σταθμού υποβάλλεται τακτικά, σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο, 

εφοδιάζεται δε με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια 

Υγειονομική Υπηρεσία. 
4. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την 

Προϊσταμένη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό, πρέπει να συνοδεύεται από 

ιατρική βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί και για την αποκατάσταση της 

υγείας του. 
5. Εκτός από την ατομική υγιεινή των παιδιών (καθαριότητα, νύχια κ.λπ.), τα παιδιά πρέπει να 

ελέγχονται τακτικά από τους γονείς για ψείρες. Εάν προκύψει πρόβλημα, τα παιδιά 

απομακρύνονται άμεσα και επανέρχονται μετά την εξάλειψη του προβλήματος. 
6. ‘Όταν κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σταθμού, ειδοποιούνται άμεσα 

οι γονείς ή κηδεμόνες για να το παραλάβουν. Το παιδί παραμένει εκτός του Σταθμού, μέχρι 

την πλήρη ανάρρωσή του. 
7. Η επιστροφή παιδιού μετά από ασθένεια, πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος 

ιατρού, στην όποια αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και βεβαιώνεται η 

αποκατάσταση της υγείας του. 
8. Δεν θα παραλαμβάνονται από το προσωπικό του Σταθμού, παιδιά που ασθενούν, προκειμένου να 

δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες ανάρρωσης για τον ασθενή και περιορισμός της 

μετάδοσης της νόσου στα υπόλοιπα παιδιά. 
9. Δεν χορηγούνται φάρμακα και λοιπά σκευάσματα στα παιδιά του Σταθμού, από το προσωπικό, 

εκτός από τα αντιπυρετικά αμέσου ανάγκης. 
10. Ιδιαίτερες περιπτώσεις υγείας (πχ. τραύματα, ατυχήματα κ.λπ.) αντιμετωπίζονται μετά από 

συνεννόηση με τον Παιδίατρο. 
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Άρθρο 12 
Παιδαγωγικό πρόγραμμα 
Στον Παιδικό Σταθμό συντελείται ένα πολύπλευρο και σύνθετο        έργο που έχει 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους: 
Οι στόχοι αυτοί είναι: 

➢ Να γίνει το πρώτο βήμα έξω από την οικογένεια. 
➢ Η ήρεμη απομάκρυνση από τα «λατρευτά» γονεϊκά πρόσωπα. 
➢ Η ένταξη σε ένα νέο περιβάλλον όπου το «Εγώ» γίνεται «Εμείς» και το «Εμείς» τείχος 

προστασίας για το «Εγώ». 
➢ Η ανάπτυξη των λεπτών δεξιοτήτων. 
➢ Η γνωριμία με τον κόσμο των λέξεων, των χρωμάτων, των ήχων και των εικόνων. 
➢ Η κατάκτηση της αυτοεξυπηρέτησης, αρχή της αυτονομίας και ανεξαρτητοποίησης. 
➢ Η καλλιέργεια της σκέψης και του λόγου. 
➢ Η αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων, θετικών και αρνητικών. 
➢ Η κατανόηση της λειτουργίας της ομαδικής ζωής απαρχή της ύπαρξης της κοινωνίας. 
➢ Η γνωριμία με τον κόσμο που μας περιβάλλει του οποίου βασικός και θεμέλιος λίθος είναι 

η ανθρώπινη ύπαρξη. 
 

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι: 
• Ο Λόγος, ο διάλογος, το παραμύθι, το τραγούδι. 
• Η ζωγραφική – ατομική και ομαδική σε διάφορα υλικά και με κάθε λογής χρώματα. 
• Η δημιουργική απασχόληση (κοπτική – κολλητική πηλοπλαστική – χαρακτική κλπ). 
• To παιχνίδι, ατομικό και ομαδικό, ελεύθερο και οργανωμένο, δραματοποίηση, 

κατασκευές, συμβολικό παιχνίδι κλπ. 
• Το κουκλοθέατρο. 
• Η μουσικοκινητική – ρυθμική αγωγή. 
• Η μιμητική αγωγή – παντομίμα. 
• Η γυμναστική. 
• Ο χορός. 
• Οι γιορτές, εκδηλώσεις και θεάματα. 

 

Και κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδυάζει την γνώση και την ψυχαγωγία, την φαντασία και την 

δημιουργικότητα. 
 

Το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά 

σημεία αυτού, όπως ώρες φαγητού, η µμικρή παραμονή των παιδιών σε προαύλιο χώρο, εφόσον 

αυτός υπάρχει και το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, οι ώρες ανάπαυσης και ειδικά οι ώρες 

προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. 
 

Άρθρο 13 
Ημερήσιο πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα απασχόλησης είναι: 
 

7:00 – 8:30 Προσέλευση και υποδοχή νηπίων. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα 

παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές 

δραστηριοτήτων» συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λπ.) ή τους προτείνει 
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απασχόληση με το οικοδομικό – κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό. 
8:30 – 9:00 Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό (ατομική υγιεινή, ετοιμασία 

τραπεζαρίας). 
9:00 – 9:30 Προσευχή, πρωινό. Τα παιδιά -σε ομάδες εργασίας- συμμετέχουν στο σερβίρισμα 

και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας. 
9:30 – 10:00 Ο παιδαγωγός προγραμματίζει με τα παιδιά τις δραστηριότητες της ημέρας και 

γίνεται συζήτηση, συναισθηματικές ανταλλαγές μεταξύ των παιδιών και του παιδαγωγού σε 

θέματα ενδιαφέροντος και εποχής. 
10:00 – 11:15 Μουσικοκινητικές – ρυθμικές δραστηριότητες, ασκήσεις χώρου, παράλληλα ή 

μεμονωμένα εργαστήρια, προανάγνωση, προγραφή, προαρίθμηση κ.λπ. 
11:15 – 11:45 Διάλλειμα των παιδιών στην αυλή του Σταθμού, εάν ο καιρός το επιτρέπει ή 

ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές» και ομαδικά παιχνίδια. 
11:45 – 12:00 Ατομική υγιεινή, προετοιμασία για φαγητό. 12:00 – 12:30 Μεσημεριανό φαγητό 
12:30 – 13:00 Τακτοποίηση τραπεζαρίας, ατομική υγιεινή. 
13:00 – 13:30 Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς, ήσυχες δραστηριότητες 

(μουσική, αφήγηση παραμυθιού, μυθοπλασία, ανάγνωση βιβλίου κ.λπ.) 
 

Για τα νήπια που παραμένουν για ύπνο: 
13:00 – 14:00 Ανάπαυση. 
14:00 – 14:30 Προετοιμασία, τακτοποίηση των τάξεων, αποχώρηση. 
 

Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους ηλικίας. 
Δεν επιτρέπονται δραστηριότητες οι οποίες προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των 

γονέων, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Σταθμού.. 
 

Άρθρο 14 
Εκδηλώσεις - Ειδικά Παιδαγωγικά Θέματα 

1. Η Διεύθυνση του Σταθμού με σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή εντεταλμένου εκπροσώπου σε 

συνεργασία με τα Τμήματα, είναι δυνατό να οργανώνει εξόδους των παιδιών από τους 

Σταθμούς.  
2. Σε κάθε έξοδο από το Σταθμό τα παιδιά συνοδεύονται από την Προϊσταμένη, παιδαγωγούς, 

βοηθητικό προσωπικό αλλά και τους γονείς ή άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 
3. Επίσης με πρωτοβουλία του Δήμου Κέας, στο Σταθμό είναι δυνατό να πραγματοποιούνται 

θεατρικές παραστάσεις, να εκπονούνται πρότυπα παιδαγωγικά προγράμματα, ομιλίες, 

παρουσιάσεις και δράσεις, από άτομα με την ανάλογη γνώση και ειδίκευση. 
4. Στο Σταθμό είναι δυνατόν να διοργανώνονται γιορτές για τα παιδιά, σχετικά με τον εορτασμό της 

28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων, της Αποκριάς, της 25ης Μαρτίου, του Πάσχα. 
Για τη λήξη του σχολικού έτους, διοργανώνεται σχετική εκδήλωση από το προσωπικό και τα 

νήπια του Σταθμού. 
 

Άρθρο 15 Διατροφή παιδιών 
1. Στα  νήπια του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κέας παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και 

ποσοτικά τροφή (πρωινό – πρόγευμα, γεύμα και απογευματινό κάθε ημέρα). Το διαιτολόγιο 

των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή 

διατροφή των παιδιών. Μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και συντάσσεται από 

επιτροπή στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ο Παιδίατρος και η Προϊσταμένη του Σταθμού. 
2. Το πρόγραμμα διατροφής αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού και ενημερώνονται σχετικά 
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οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαμβάνεται για την χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και 

λαχανικών, νωπού κρέατος, ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων κ.λπ. σε επαρκείς για τις 

ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η αποφυγή χορήγησης ειδών διατροφής που 

περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κ.λπ. ουσίες. 
3. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ' αρχήν 

διαλαμβανόμενο στην υπ' αριθµ. Υ1α/76785/12-10-2017 (ΦΕΚ 3758/Β΄/25-10-2017) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας. Το ποσοτολόγιο τροφίμων με απόφαση της Προϊσταμένης του 

Σταθμού, μπορεί να τροποποιηθεί με μείωση της ποσότητας κάποιου φαγητού ή αύξηση 

αυτής, εφόσον διαπιστωθεί ότι το παρασκευαζόμενο φαγητό από το είδος αυτό δεν 

εξαντλείται ή δεν επαρκεί στα παιδιά. 
 

Στο διαιτολόγιο των παιδιών, μπορούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αρκεί κάθε εβδομάδα να 

υπάρχει μία (1) τουλάχιστον φορά κρέας και μία (1) ψάρι. Οποιεσδήποτε αλλαγές δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν κατά μεγάλο ποσοστό τις θερμιδικές και θρεπτικές ανάγκες των παιδιών. 
 

Άρθρο 16    Γενικά καθήκοντα προσωπικού 
 

1. Καθήκοντα Προϊσταμένου Παιδικού Σταθμού 
       Καθήκοντα Προϊσταμένου του Σταθμού θα ασκεί το παιδαγωγικό προσωπικό και 

συγκεκριμένα ο/η ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. 
• Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας. 
• Φροντίζει για τη σύγχρονη παροχή προσχολικής αγωγής στα παιδιά που φιλοξενούνται  στον 

Σταθμό. 
• Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Σταθμού για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του και 

αναφέρει με έγγραφο κάθε υπηρεσιακή παράβαση, στη Διεύθυνση του Σταθμού. 
• Εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήματα του προσωπικού που αφορούν άδειες ανάλογα με τις ανάγκες του 

Σταθμού. 
• Κατευθύνει και εποπτεύει: 

- Το παιδαγωγικό έργο. 
- Τη συνεργασία του προσωπικού με τους γονείς. 
- Την καθαριότητα των χώρων. 
- Τον τρόπο σερβιρίσματος του φαγητού. 

• Μεριμνά για τη διοργάνωση: 
- Μηνιαίων συγκεντρώσεων του προσωπικού που εποπτεύει. 
-  Συγκεντρώσεων γονέων, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα 

αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους. 
-  Παιδαγωγικών, Πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων προς όφελος των παιδιών, 

των οικογενειών τους και του προσωπικού, σε συνεργασία με την Διεύθυνση. 
• Εισηγείται εγγράφως στη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών τις ανάγκες του Τμήματος: 

- Σε προσωπικό (αριθμό και ειδικότητες). 
- Σε παιδαγωγικό υλικό. 
- Σε υλικό καθαριότητας . 
- Σε εξοπλισμό πάσης φύσεως. 
- Για εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου. 
- Για την επιμόρφωση του προσωπικού του τμήματος. 

• Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής και διαχειρίζεται το σχετικό 

ηλεκτρονικό πρόγραμμα. 
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• Προτείνει αιτιολογημένα στην  Τριμελή Επιτροπή εγγραφές, επανεγγραφές, διαγραφές παιδιών. 
• Δίνει κατευθύνσεις στις παιδαγωγούς και σε όλο το προσωπικό για τον χειρισμό των παιδιών που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις στη συμπεριφορά τους. 
• Συνεργάζεται με τις παιδαγωγούς για την εκπόνηση των εβδομαδιαίων παιδαγωγικών 

προγραμμάτων και εποπτεύει την εφαρμογή τους. 
• Φροντίζει και επιβλέπει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και του χώρου. 
• Ευθύνεται για τη φύλαξη και τη συντήρηση όλου του εξοπλισμού του Σταθμού. 
• Υποβάλει στη Διεύθυνση του Σταθμού το πόρισμα ερευνών, μελετών και ειδικών προγραμμάτων 

που εφαρμόζονται στο Τμήμα. 
• Μεριμνά για την καλή συνεργασία του προσωπικού του Σταθμού με τους γονείς, τους δημότες και 

άλλους φορείς. 
• Αξιολογεί τις υπηρεσιακές εκθέσεις όλου του προσωπικού του Τμήματος. 
• Αναλαμβάνει κάθε εργασία που θα της ανατεθεί. 
• Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και ενημερώνει τους γονείς 

που καθυστερούν την πληρωμή των οικονομικών τους συμμετοχών. 
• Δέχεται τα αιτήματα των γονέων, εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και ενημερώνει 

τους γονείς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους. 
• Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των τμημάτων. 
• Είναι αρμόδια και επιμελείται σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό για την εφαρμογή 

των σύγχρονων απόψεων της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. 
• Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την 

υλικοτεχνική υποδομή του Σταθμού. 
• Είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού του Σταθμού, προγραμματίζει και 

εγκρίνει τις άδειες αυτού ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα. 
• Δύναται να μετακινεί εσωτερικά εντός του Σταθμού το προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης και για 

την ορθή λειτουργία αυτού.   
• Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλίων  

2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες λοιπού προσωπικού 
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού του Σταθμού, προσδιορίζονται ως εξής: 
A. Παιδαγωγικό Προσωπικό 

α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με 

εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. 

Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. 
β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με είδη 

(παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.). 
γ) Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. 

Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 
δ) Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους 

περιστατικό. 
ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών 

στην προσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους. 
στ) Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά προσφέρει σ' αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις 

δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας συνεχώς να 

δημιουργήσουν σ' αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και 

στις προσωπικές δυνατότητες τους. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται 

η κακή μεταχείριση των παιδιών (εκφοβισμός, σωματική ποινή). 
ζ) Ενημερώνει τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί 
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αρμονική σχέση με αυτούς. 
 

B. Βοηθός Παιδαγωγού: 
Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις 

οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούμενης 

παραγράφου, αντικαθιστά. 
 

Γ. Κοινωνικός Λειτουργός: 
Εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, συμβάλλει στην πρόληψη ή αντιμετώπιση 

προβλημάτων των παιδιών του Σταθμού και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία 

περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο. Πραγματοποιεί τις κοινωνικές 

έρευνες σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. 

Συνεργάζεται με τον Παιδίατρο του Σταθμού. 
Με το Σταθμό θα μπορεί να συμβάλλεται η Κοινωνικός Λειτουργός που υπηρετεί στο Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Κέας. 
Δ. Μαγείρισσα ή Μάγειρας: 
α) Είναι υπεύθυνη/νος για το μαγειρείο του Σταθμού και την επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή 

του φαγητού, σύμφωνα με το διαιτολόγιο. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων 

υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούμενη/νος κάθε σχετικό μέτρο. 
β) Παραλαμβάνει καθημερινά από την Προϊσταμένη, βάσει υπηρεσιακού σημειώματος, την 

αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με βάση το διαιτολόγιο και υπογράφει το 

σχετικό δελτίο. 
γ) Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή κατάσταση τους 

ευθυνόμενη/νος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 
δ) Προτείνει την λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του 

μαγειρείου. 
 

Ε. Βοηθός Μαγείρου ή Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόμος 
Εφόσον υπηρετεί: 
Φροντίζει τη διανομή του φαγητού, βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό κατά τη διάρκεια του 

γεύματος των παιδιών και φροντίζει για τη συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του 

και καθαρίζει τα τραπέζια. Επίσης βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προετοιμασία του 

φαγητού. 
 

Το προσωπικό του Μαγειρείου επιμελείται τον καθαρισμό των χώρων εστίασης, των επίπλων και 

συσκευών που αποτελούν τον εξοπλισμό της κουζίνας, των ψυγείων και της αποθήκης τροφίμων. 
 

Στ. Προσωπικό Καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών 
•  Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε 

άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από την Προϊσταμένη του Σταθμού. 
•  Επιµελείται τον γενικό ιµατισµό του Σταθµού και µεριµνά για την καλή συντήρηση, 

καθαριότητα και φύλαξη αυτού. 
•  Χρησιμοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από την Προϊσταμένη με  υπηρεσιακό 

σημείωμα. 
 

Ζ. Παιδίατρος 
Έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
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α) Εξετάζει κατά διαστήματα και κατ' ελάχιστο όριο δύο φορές το μήνα όλα τα παιδιά του 

Σταθμού και παρακολουθεί την ανάπτυξη τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική 

καρτέλα κάθε παιδιού. 
β) Παρακολουθεί συνεργαζόμενος με τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο την 

ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 
γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή 

ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την 

προσωπική του εξέταση. 
δ) Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την 

υγειονομική κατάσταση του Σταθμού. Διατηρεί στο Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για 

οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 
 

Η. Ψυχολόγος 
Εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων 

συνεργαζόμενος στενά με τον Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό 

προσωπικό. 
Επίσης βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην 

εργασία τους με διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις. 
 

Θ. Οδηγός σχολικού λεωφορείου 
Εφόσον υπηρετεί, επιλαμβάνεται για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενουμένων παιδιών προς 

και από τον Σταθμό, είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου 

του Σταθμού και οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους 

ασφαλούς μεταφοράς παιδιών. Εκτελεί εξωτερικές εργασίες της Διεύθυνσης, στο μεσοδιάστημα 

των μεταφορών. 
 

Ι. Διατροφολόγος (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις). 
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και στην εκτέλεση του 

προγράμματος διατροφής των νηπίων του Σταθμού. Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει το 

προσωπικό που εμπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση 

τροφίμων σε θέματα διατροφής και διατροφολογίας. 
Παρακολουθεί την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται με τους γονείς για θέματα σχετικά με 

τη διατροφή. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα/ διαλέξεις που τυχόν οργανώνει ο 

Παιδικός Σταθμός για τα θέματα σωστής διατροφής και καταπολέμησης θεμάτων δυσθρεψίας 

(παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής). Τέλος, συνεργάζεται με τον/την 

Παιδίατρο του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό. 
Ια. Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις). Επιλαμβάνεται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου 

απαιτείται, παροχή πρώτων βοηθειών, και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, 

αλλεργίες, επιληψία ή άλλες παθήσεις, με παράλληλη άμεση ενημέρωση του γονέα. Φροντίζει για 

την πιθανή μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τέλος, 

συνεργάζεται με τον/την Παιδίατρο του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό. 
 

Άρθρο 18 Τηρούμενα βιβλία 
• Στο Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). 
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- Πρωτόκολλο. 
- Ατομικοί φάκελοι εγγραφής - διαγραφής παιδιών. 
- Βιβλίο παρουσίας προσωπικού και παιδιών. 
- Βιβλίο υλικού – δελτία εισαγωγής, εξαγωγής. 
- Βιβλίο αποθήκης. 
- Βιβλίο διδαχθείσης ύλης. 
- Μητρώο παιδιών. 
- Φάκελοι υγείας φιλοξενούμενων παιδιών και προσωπικού. 
- Βιβλίο συμβάντων. 

 

Άρθρο 19 Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 
 

Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του Σταθμού είναι το προβλεπόμενο στις αντίστοιχες 

εκάστοτε διατάξεις. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, είναι ανάλογες µε το ωράριο 

εργασίας και τις ώρες λειτουργίας αυτών. 
Το προσωπικό πρέπει να έχει την αρμόζουσα παρουσία και συμπεριφορά. 
Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το Σταθµό κατά τις εργάσιμες ώρες. Εφόσον 

συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη 

απομάκρυνση του υπαλλήλου, µετά από ειδική άδεια της Προϊσταμένης. 
Το κάπνισμα απαγορεύεται. 
Το προσωπικό δικαιούται διατροφής, από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα 

φιλοξενούμενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση μισθολογική παροχή του 

προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του Σταθμού. Κατά 

συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή 

παρασκευή φαγητού για το προσωπικό. 
Ο ιματισμός (π.χ. ρόμπες, σκούφος) και τα είδη ατομικής προστασίας (π.χ. γάντια µιας χρήσης) 

του προσωπικού του Σταθμού, που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, παρέχονται από το Δήµο. Ο  παραπάνω εξοπλισμός 

παραμένει στον χώρο του Σταθμού και η χρήση του είναι υποχρεωτική, σύμφωνα µε τις 

υγειονομικές διατάξεις. 
 

Άρθρο 20 
Κανονική άδεια προσωπικού 
Το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού, κατά τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών, βάσει του άρθρου 

έντεκα (11) του παρόντος, έχει διακοπές εργασίας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί εφόσον 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 21 
Ακροτελεύτιο άρθρο 
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και δεν περιλαμβάνεται στον 

παρόντα Κανονισμό ή στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, διευθετείται στα πλαίσια του 

Αυτοτελούς Γραφείου σε συνεργασία με το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Δήμου.                    .» 
 

2-Η απόφαση αυτή εμπίπτει στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας βάσει του αρθ. 225 του Ν. 

3852/2010 και ως κανονιστικού χαρακτήρα, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 

79 του Ν. 34763/2006 και στο Διαύγεια. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  27/2023 
 

 

 

 

Θέμα 7ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2023. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων. Δεμένεγας] 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, τροποποιείται το 
άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και οι μέχρι πρότινος αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής επανέρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχοντας λοιπόν υπόψη, την υπ’ αριθμ. 
128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε η «παράταση του 
χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν 
σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες ημέρες 
έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) 
που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».  

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του 
αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση 
παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2023 στα καταστήματα υγειονομικού  
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους: 

 

«ΠΑΤΗΤΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, στη θέση Βουρκάρι Κέας, με με αρ. γνωστοποίησης 1123026(ν.1) 

(αρ.πρωτ. Αίτησης: 6987/21-12-2022) 

“ACQUA KEA ΟΕ” κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στο Βουρκάρι Κέας, με 

αρ.πρωτ. γνωστοποίησης για λειτουργία και χρήση μουσικής 1045314/16-1-2020 (αρ. 

πρωτ. Αίτησης: 334/01-02-2023) 

«ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης για χρήση 

μουσικής: 1052160/23-3-2018 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 710/23-02-2023) 

«ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-6-2015 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 

717/23-02-2023) 

ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναργύρου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Κάτω Μεριά Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1005955.2 (αρ. 
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πρωτ. Αίτησης: 1097/17-03-2023) 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΤΑΒΕΡΝΑ στη θέση Οτζιάς Κέας με αρ. γνωστοποίησης για τη χρήσης μουσικής 

1216474.001/17-9-2021 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1098/17-03-2023) 

«KEA BREEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στο 

Βουρκάρι Κέας με αριθμό γνωστοποίησης λειτουργίας και χρήσης μουσικής 1134810/3-

12-2019 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1108/17-03-2023) 

«LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 1012301(0)/20-7-2017 

(αρ. πρωτ. Αίτησης: 1104/17-03-2023). 

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη 

χρήση μουσικής: 1095904/5-2-2019 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1106/17-03-2023) 

CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην 

Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 1014239/3-4-2018 (αρ. 

πρωτ. Αίτησης: 1099/17-03-2023) 

«Ν. ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»,, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην θέση Βουρκάρι Κέας, με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής 

1199368(v.0) (αρ. πρωτ: αίτησης:1107/17-03-2023) 

«VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στη θέση 

Μεσολίβαδο Κορησσίας  με αρ. γνωστοποίησης 1107743(ν.2)/30-08-2022 και για χρήση 

μουσικής εντός και εκτός καταστήματος (αρ. πρωτ. αίτησης: 1105/17-03-2023)  

«OIKOS KEA IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» στην θέση Κορησσία Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1196157/19-

4-2021 για χρήση μουσικής εντός και εκτός καταστήματος (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1100/17-

03-2023). 

«ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», του Δημητρίου κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ως «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό βεβαίωσης γνωστοποίησης για 
χρήση μουσικής 1059/30-3-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1117/17-03-2023) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από 
  θορύβους Μουσικής»  
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Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 
Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 

Το γεγονός ότι για το κατάστημα της «Ν. ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» έχουν βεβαιωθεί δύο 
(2) παράβασεις για υπέρβαση χρονικών ορίων χρήσης μουσικής και παράτασης ωραρίου, 
για το προηγούμενο έτος 

Το γεγονός ότι το κατάστημα της «VIRAL IKE» έχει σφραγιστεί δύο (2) φορές από το ΑΤ 
Κέας, για χρονικό διάστημα (10) δέκα ημερών κάθε μία, καθώς και ότι έχει βεβαιωθεί μία 
(1) παράβαση για υπέρβαση χρονικών ορίων χρήσης μουσικής και παράτασης ωραρίου, 
για το προηγούμενο έτος  

Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω 

 άδειας 

Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  

καλείται  το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τζουβάρας Ελευθέριος, κ. Δεμένεγας Κωνσταντίνος και 

Πατηνιώτης Αντώνιος δεν λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος λόγω 

του ότι έχουν ίδιο συμφέρον.  

 

Τα μέλη τοu ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις σχετικές 

διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2023 στα καταστήματα : 

1. «ΠΑΤΗΤΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, στη θέση Βουρκάρι Κέας, με με αρ. 

γνωστοποίησης 1123026(ν.1) (αρ.πρωτ. Αίτησης: 6987/21-12-2022) 

2. “ACQUA KEA ΟΕ” κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στο 

Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρωτ. γνωστοποίησης για λειτουργία και χρήση μουσικής 

1045314/16-1-2020 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 334/01-02-2023) 

3. «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης για 

χρήση μουσικής: 1052160/23-3-2018 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 710/23-02-2023) 



3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Μαρτίου 2023 

43 

 

4. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-6-2015 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 

717/23-02-2023) 

5. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναργύρου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Κάτω Μεριά Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1005955.2 (αρ. 

πρωτ. Αίτησης: 1097/17-03-2023) 

6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΤΑΒΕΡΝΑ στη θέση Οτζιάς Κέας με αρ. γνωστοποίησης για τη χρήσης μουσικής 

1216474.001/17-9-2021 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1098/17-03-2023) 

7. «KEA BREEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στο 

Βουρκάρι Κέας με αριθμό γνωστοποίησης λειτουργίας και χρήσης μουσικής 1134810/3-

12-2019 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1108/17-03-2023) 

8. «LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

1012301(0)/20-7-2017 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1104/17-03-2023). 

9. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη 

χρήση μουσικής: 1095904/5-2-2019 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1106/17-03-2023) 

10. CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 

1014239/3-4-2018 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1099/17-03-2023) 

11. «Ν. ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»,, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην θέση Βουρκάρι Κέας, με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση 

μουσικής 1199368(v.0) (αρ. πρωτ: αίτησης:1107/17-03-2023) 

12. «VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στη θέση 

Μεσολίβαδο Κορησσίας  με αρ. γνωστοποίησης 1107743/8-5-2019 και για χρήση 

μουσικής εντός αίθουσας (αρ. πρωτ. αίτησης: 1105/17-03-2023)  

13. «OIKOS KEA IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» στην θέση Κορησσία Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1196157/19-

4-2021 για χρήση μουσικής εντός και εκτός καταστήματος (αρ. πρωτ. Αίτησης: 1100/17-

03-2023). 

14. «ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», του Δημητρίου κατάστημα υγειονομικού 
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ενδιαφέροντος ως «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην Ιουλίδα Κέας με αριθμό βεβαίωσης 
γνωστοποίησης για χρήση μουσικής 1059/30-3-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1117/17-03-2023) 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 28/2023 
 

 

Θέμα 8ο: Σκοπιμότητα και λειτουργικότητα της λυόμενης δεξαμενής νερού 250 κμ που 

τοποθετήθηκε πρόσφατα στην στροφή του Δημοτικού δρόμου πάνω από την πηγή 

Βουρλιδίων. [Εισηγητής: Επικεφαλής μειοψηφίας Νικ. Δεμένεγας] 
 

Ο Πρόεδρος το ΔΣ λέει ότι, το θέμα εισήχθη στην ημερήσια διάταξη κατόπιν του 

υπ’αριθμ.1066/15-3-2023 αιτήματος του  επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικολάου 

Δεμένεγα. Εν συνεχεία δίνει το λόγο στον κ. Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα, 

λέει ότι,    
« Πριν λίγες μέρες τοποθετήθηκε στην στροφή του Δημοτικού δρόμου Κατωμεριάς - 

Ποισσών, υπέργεια, δίπλα και πάνω από την πηγή Βουρλιδίων, προκατασκευασμένη 

μεταλλική κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 250 κμ μαζί με την 

υποδομή της. 
Πρόκειται για την υλοποίηση μιας “προμήθειας δεξαμενής νερού του Δήμου 

Κέας” που έγινε με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την 889/28-12-2022 απόφαση 

Δημάρχου. 
Στην εν λόγω απόφαση γίνεται γενικώς αναφορά στην “ανάγκη του Δήμου Κέας 

για την “Προμήθεια δεξαμενής νερού” και βασίζεται στην “με αριθμ.πρωτ. 6305/13.12.2022 

μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας” 
Η μελέτη αναφέρει ότι στην περιοχή των Βρουλιδίων υπάρχει πηγή νερού, η οποία 

κατά τους χειμερινούς μήνες υπερχειλίζει με αποτέλεσμα να μένει ανεκμετάλλευτη μεγάλη 

ποσότητα νερού. Με την προμήθεια της δεξαμενής εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η 

αποθήκευση του νερού που είναι σε περίσσεια και η χρήση του σε περιόδους που υπάρχει 

ανομβρία. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και κυρίως η ενίσχυση της επάρκειας νερού 

για αγροτική χρήση στις γύρω περιοχές (Χαβουνά, Κάτω Μεριά) και ορίζει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της δεξαμενής:Χωρητικότητα 250 κμ, υποδομή από σκυρόδεμα που θα 

κατασκευάσει ο προμηθευτής, προδιαγραφές πλευρικού πλαισίου, εσωτερικής επένδυσης, 

σκεπής και λοιπού εξοπλισμού. 
Την έγκριση αυτής της μελέτης καθώς και της ανάληψης του κόστους προμήθειας 

32.240 € αποφάσισε η Δήμαρχος με τις 827 και 828/15-12-2022 αποφάσεις. 
Θεωρώ δεδομένο ότι εξασφαλίστηκαν εγκαίρως πριν την τοποθέτηση και επαρκώς οι 

σχετικές αδειοδοτήσεις που προϋποθέτει η υλοποίηση αυτού του έργου από το αρμόδιο 

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας και από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, 

όπως και ότι έγιναν όλες οι νόμιμες ενέργειες που αφορούν στην διαδικασία της προμήθειας 

και ελέγχονται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

της Περιφέρειας. 
Όμως το αποτέλεσμα αυτού του έργου που αποδόθηκε στους Δημότες και κατοίκους 

της περιοχής είναι εξαιρετικά άστοχο και προβληματικό. 
Το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος της δεξαμενής (250κμ) ίσως επιλέχθηκε από την 

αυθαίρετη εκτίμηση στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι η πηγή των Βρουλιδιων κατά 
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τους χειμερινούς μήνες υπερχειλίζει μεγάλη ποσότητα νερού η οποία όμως δεν βασίστηκε 

σε πραγματικές μετρήσεις της περίσσειας του νερού της πηγής. Στην πραγματικότητα που 

γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής και εγώ προσωπικά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει 

ελάχιστη έως καθόλου περίσσεια νερού από την πηγή λόγω της λειψυδρίας. Άρα στην 

πράξη δεν υπάρχει ποσότητα νερού πηγής ικανή για να τροφοδοτήσει την δεξαμενή ή είναι 

ελάχιστη σχετικά με το μέγεθός της. 
Επιπλέον, αυτό το ελάχιστο νερό της πηγής είναι σε στάθμη πολύ χαμηλότερη 

από την θέση της δεξαμενής οπότε η δεξαμενή δεν τροφοδοτείται με φυσική ροή 

όπως θα έπρεπε αλλά απαιτείται επιπλέον αντλητικό συγκρότημα με παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος για να το ανεβάζει ως την δεξαμενή. 
Γνωρίζουμε όλοι πως πάγια τακτική στο νησί μας για την εξασφάλιση της 

επάρκειας νερού για αγροτική χρήση είναι η συλλογή και αποταμίευση του νερού της 

βροχής που ρέει στα χαντάκια των δρόμων και στα ρέματα, σε υπόγειες δεξαμενές, κυρίως 

ιδιωτικές, είτε Δημοτικές που έχουν κατασκευαστεί σε βάθος χρόνου σε πολλές αγροτικές 

περιοχές του νησιού. 
Επειδή η συγκεκριμένη δεξαμενή είναι υπέργεια είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί για 

συλλογή βρόχινου νερού για αγροτική χρήση από φυσική ροή. Ούτε υπάρχει δίκτυο 

ύδρευσης με επάρκεια νερού για να την τροφοδοτήσει ώστε να γίνεται αποθήκευση νερού 

για χρήση τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Αποκλείεται δε η μεταφορά νερού στην δεξαμενή από άλλα δημοτικά δίκτυα και 

πηγές με υδροφόρα λόγω έλλειψης μέσων και υπερβολικού κόστους. 
Επισημαίνω επίσης ότι οι προκατασκευασμένες μεταλλικές δεξαμενές αποθήκευσης 

νερού αυτού του τύπου είναι ελαφρές κατασκευές με μικρή διάρκεια ζωής και 

χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις προσωρινής ανάγκης αποθήκευσης νερού και 

όχι για πάγια μακροχρόνια χρήση όπως φαίνεται να αιτιολογείται στην μελέτη και την 

απόφαση προμήθειας. 
Η υπερδιαστασιολόγηση της δεξαμενής επιπλέον οδήγησε στην εγκατάσταση ενός 

πολύ μεγάλου μεταλλικού όγκου στο όριο του δρόμου και μάλιστα ακριβώς πάνω στην 

εξωτερική πλευρά της στροφής. Έτσι, εκτός από την απαράδεκτη οπτική ρύπανση της 

ογκώδους γυαλιστερής μεταλλικής επιφάνειας της κατασκευής που δεσπόζει από μεγάλη 

απόσταση μέσα στο ήρεμο αγροτικό τοπίο, μπορεί να υπάρξει και κίνδυνος πρόσκρουσης 

οχήματος από τον δρόμο πάνω στην δεξαμενή. 
Όπως αποδείχθηκε, οι αυθαίρετες πολιτικές αποφάσεις της Δημάρχου και του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου ύδρευσης για το είδος της δεξαμενής καθώς και το μέγεθος και την 

θέση που επιλέχθηκε, χωρίς καμία επίσημη διαβούλευση πχ με τους ενδιαφερόμενους 

αγρότες (Αγροτικός Συνεταιρισμός Κατωμεριάς) ή την Τοπική Κοινότητα Ιουλίδας, ακόμη 

και τα επίσημα όργανα του Δήμου όπως το Δημοτικό Συμβούλιο οδήγησαν στην εμπλοκή 

του Δήμου σε ένα έργο μη λειτουργικό, άχρηστο και προβληματικό που θα περιπέσει σε 

αχρησία και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου χωρίς αντίκρυσμα. 
Προτείνω, εφόσον πρόκειται για λυόμενη κατασκευή, την άμεση απομάκρυνση της 

δεξαμενής από το σημείο που τοποθετήθηκε και την αποθήκευσή της μέχρι να 

χρησιμοποιηθεί παραγωγικά για την αποθήκευση του πόσιμου νερού που θα παράγουν οι 

μονάδες αφαλάτωσης που θα εγκαταστήσει μελλοντικά ο Δήμος, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό που έχει κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή.  
Επειδή η ανάγκη για αποθήκευση του περισσευούμενου λιγοστού νερού της πηγής των 

Βρουλιδιών υφίσταται, πρέπει να προγραμματιστεί και να κατασκευαστεί 

από τον Δήμο μια μικρότερη υπόγεια δεξαμενή από μπετόν που δεν θα προσβάλει 
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οπτικά το περιβάλλον, σε χαμηλότερη στάθμη, ώστε να συλλέγει με φυσική ροή 

την περίσσεια της πηγής και τα νερά του δρόμου και να είναι χρήσιμη και λειτουργική για 

τους αγρότες.  
 

Επί της πρότασης του κ. Δεμένεγα καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
 

Η Δήμαρχος λαμβάνοντας το λόγο λέει ότι, σχετικά με την αναφορά στο ελάχιστο νερό, αυτό 

είναι λιγοστό γιατί γίνεται υπεράντλησή του. Η πηγή έχει νερό το οποίο εξαντλείται από τους 

αγρότες. Θα τοποθετηθεί αντλητικό σύστημα με φωτοβολταϊκό ή ακόμα και σύνδεση με την ΔΕΗ 

αν χρειαστεί. Σχεδιάζεται η κατασκευή τοιχίου για την επένδυση της δεξαμενής και  

δενδροφύτευση για να λιγοστέψει η οπτική όχληση. Για την τοποθέτησή της έχει προηγηθεί 

συζήτηση με αγρότες με το συνεταιρισμό Κάτω Μεριάς αλλά και με το ΔΣ Ιουλίδας. Η 

προετοιμασία του εδάφους γίνεται μήνες πριν, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε. 

Επίσης δευτερολογώντας είπε ότι και άλλες θέσεις εξετάστηκαν κάπου παρουσιαζόταν πρόβλημα 

ιδιοκτησιακό, κάπου διαμόρφωσης, και η ανάγκη ήταν επιτακτική, γιατί τον προηγούμενο χρόνο 

υπήρχαν τσακωμοί για το νερό της περιοχής. 
 

Ο κ. Καμίλης υπενθυμίζει ότι το θέμα της τοποθέτηση δεξαμενής έχει εγκριθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο με προηγούμενη απόφαση και η παράταση προμήθειας επίσης εγκρίθηκε από 

Οικονομική Επιτροπή, άρα όλοι γνώριζαν την πρόθεση τοποθέτηση της δεξαμένης πολλούς μήνες 

πριν. 
 

Ο κ. Μουζάκης πήρε το λόγο και είπε ότι διαφώνησε από την αρχή, και είχε ποτείνει άλλη θέση, 

που να είναι πιο χαμηλά, για να μαζεύει τα νερά  του δρόμου, της βροχής και την υπερχείλιση της 

πηγής. Το μεγάλο κόστος αγοράς και τοποθέτησης και το κόστος ρευματοδότησης για την αντληση 

του νερού θα ήταν περίπου το ίδιο με το αν κατασκευαζόταν μία μπετένια δεξαμενή πιο χαμηλά. 

Επίσης, σε δευτερολογία του είπε ότι διαφώνησε για το κόστος, τη θέση διότι η πηγή στα 

Βουρλίδια ενέκαθεν δεν είχε πολύ νερό, και διαφώνησε για το μέγεθος, διότι είναι πολύ μεγάλη και 

δε θα γεμίσει ποτέ. Οτί τώρα πια αφού τοποθετήθηκε είναι ανώφελο να βγει. Αυτό που χρειάζεται 

τώρα είναι να μπει μονοφασική παροχή ρεύματος για να παίρνει την υπερχείλιση του καζανέ της 

πηγής. 
 

Ο κ. Τζουβάρας πήρε το λόγο και είπε ότι, όσον αφορά το κόστος, ζητήθηκαν δύο προσφορές 

και αγοράστηκε η οικονομικότερη. Είπε ότι ο κ. Μουζάκης ήταν ενήμερος σε όλα τα στάδια και 

για το μέγεθος και για την θέση και στην πορεία άλλαξε γνώμη για τους δικούς του λόγους. Δεν 

υπήρξε αυθαίρετη απόφαση Δημάρχου και Αντιδημάρχου, αφού υπήρξε απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου για την τοποθέτηση δεξαμενών σε συγκεκριμένες θέσεις. Μπορεί παλαιότερα να 

ακολουθούσαν την πάγια τακτική της μπετένιας δεξαμενής, όμως τα τελευταία χρόνια εξίσου 

επιτυχής είναι η συλλογή νερού και με τις μεταλλικές. Όσοναφορά στην οπτική όχληση 

σχεδιάζεται η φύτευση δέντρων. 
 

Ο κ. Εμμ. Δεμένεγας αφού έλαβε το λόγο είπε ότι, να κληθούν οι αγρότες της περιοχής να μας 

πουν εκείνοι αν θέλουν ή όχι τη δεξαμενή. 
 

Ο κ. Γκρέκας λαμβάνοντας το λόγο είπε ότι η εισήγηση του κ. Νικ. Δεμένεγα εστιάζει σε 

τέσσερις βασικές αντιρρήσεις, για την τοποθεσία, το κόστος, τη χρησιμότητας και τη διαβούλευση. 

Διαπιστώνει ότι η μεταξύ των συμβούλων η επικοινωνία είναι ανύπαρκτη και τέτοιο θέμα δεν θα 
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έπρεπε να συζητείται εκτός και αν υπάρχει σκοπιμότητα. Με την τοποθέτηση το 2018 της 

δεξαμενής στο Μουρέ, οι αγρότες και κάτοικοι της περιοχής έλεγαν να τοποθετηθεί και άλλη. 

Προτείνει να κοιτάξουν το όφελος της Τζιάς και όχι τα προσωπικά οφέλη. 
 

Ο κ.Πατηνιώτης λέει ότι η μεταλλική δεξαμενή στον Οτζιά μένει αχρησιμοποίητη εδώ και τέσσερα 

χρόνια που έχει τοποθετηθεί. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Επί της πρότασης του κ. Δεμένεγα για να απομακρυνθεί η δεξαμενή  
Ψηφίζουν ΥΠΕΡ οι κ.κ Νικ. Δεμένεγας, Π.Γροσομανίδη. Αντ, Πατηνιώτης,  
Ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ οι κ.κ. Μουζάκης και Γκρέκας  
Ψηφίζουν ΚΑΤΑ οι κ.κ. Ελ.Τζουβάρας ,   Κων. Δεμένεγας   Θ. Καμίλης   Α. Λουρής  Στ. 

Δεμένεγα, Εμμ.Δεμένεγας  , Γ. Βουτσινάς και Μ. Πατηνιώτη 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(3 ΥΠΕΡ, 2 ΠΑΡΩΝ και 8 ΚΑΤΑ) 

 

Καταψηφίζει την πρόταση για την απομάκρυνση της λυόμενης μεταλικήςδεξαμενής από την 

παρούσα θέση στην πηγή Βουρλιδίων. 
 

 

Σημ. Συνδέθηκε η κα Μ. Πατηνιώτη κατά τη συζήτηση του τελευταίου θέματος, για το 

οποίο και ψήφισε. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:29/2023 
 

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                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    
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Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      


