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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    
          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την  11η Αυγούστου 2017 

 

Σήμερα, 11η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

«Στυλιανός Ρέστης», στην Κορησσία,  ύστερα από την 3263/9-8-2017 σε ορθή επανάληψη 

της 3215/7-8-2017, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη 

του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 9 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ    
  
1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος 2. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 
3. Στέφανος Αθ. Βρεττός   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 
4. Νικόλαος Αυγ. Πολίτη 4.Αντώνιος Β. Παούρης 
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 5. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 
6.Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 6. 5.Βασιλική Δ. Δεμένεγα 
7. Σώζα Αντ. Μουζάκη 7.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
8. Δημήτριος Ν. Μουζάκης   8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας 
9. Νικόλαος Στ. Παούρης  

  

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν. 
 

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/08/2017 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3263/09-08-2017 ΣΕ ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και σε συνέχεια της 3215/7-8-2017 Πρόσκλησης) 
 

 

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Κέας από το Πράσινο Ταμείο για την 

εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 2ο: Έγκριση απόφαση Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωσης για 

«Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής γεύματος στο πλαίσιο επίσκεψης επίσημου 

κλιμακίου Ντύσσελντορφ και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Κέα.» [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικού 

δρώμενου [εισηγήτρια: Εντεταλμένη σύμβουλος κα. Μορφωνιού] 

Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση θεατρικής 

παράστασης [εισηγήτρια: Εντεταλμένη σύμβουλος κα. Μορφωνιού ] 

Θέμα 5ο: Έγκριση δ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 6ο: Έγκριση στ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κέας. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 7ο: Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με 

τον επιτόπιο έλεγχο της επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του “ Σώματος επιθεώρησης 

περιβάλλοντος, δόμησης, ενέργειας και μεταλλείων”, στη νήσο Μακρόνησο. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην διεθνή έκθεση 

τουρισμού στο Ντύσελντορφ της Γερμανίας 1-3 Σεπτεμβρίου.                                    
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
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Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Κέας από το Πράσινο Ταμείο για την 

εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Πράσινο Ταμείο, του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπ’ αρ. 118.1/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3) 

ενέκρινε την ένταξη του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμά του «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3: Συμπληρωματική 

Πρόσκληση στην Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα για το έτος 2017. Με την απόφαση αυτή ο 

Δήμος Κέας χρηματοδοτείται με το ποσό των 25.000,00€, προκειμένου για την εκπόνηση 

Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).  
Εισηγούμαστε την αποδοχή της επιχορήγησης ως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση 

του διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται χρηματοδότηση ύψους 25.000,00€ από το Πράσινο Ταμείο, του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. ως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 

118.1/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ταμείου.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 178/2017 
 

 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση απόφαση Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωσης για 

«Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής γεύματος στο πλαίσιο επίσκεψης επίσημου 

κλιμακίου Ντύσσελντορφ και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Κέα.» [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αρ. 330/01.08.2017 απόφαση 

Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΖΗΜΩΕΔ-5ΣΣ) εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την 

κατεπείγουσα ανάθεση παροχής γεύματος στο πλαίσιο επίσκεψης επίσημου κλιμακίου 

Ντύσσελντορφ και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Κέα. Αφορά σε δαπάνη ύψους 

406,00€ που βαρύνει τον ΚΑ 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2017 και αντιστοιχεί σε παράθεση επίσημου γεύματος στον Έλληνα 

Πρόξενο και τον Δήμαρχο Ντύσσελντορφ, καθώς και σε επίσημο κλιμάκιο της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. 
Υποβάλλεται προς έγκριση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου η ανωτέρω απόφαση 

όπως ορίζει ο νόμος.  
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Η κα Βελισσαροπούλου λέει ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι μη σύννομη γιατί από την 

ταυτότητα των φιλοξενουμένων  εκ των οποίων τα 7 είναι παιδιά, δεν προκύπτει ότι 

συνέβαλαν στην πολιτιστική η κοινωνική ανάπτυξη του δήμου ούτε  συνετέλεσαν στην 

εκπλήρωση των στόχων αυτού. Για το λόγο αυτό οι κ.κ. Παούρης, Μουζάκης, 

Βελισσαροπούλου και Μουζάκη ψηφίζουν ΚΑΤΑ 
 

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

περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 58 παρ.2 του 

Ν.3852/2010, την απόφαση 330/01.08.2017 του Δημάρχου και την εισήγηση αυτού 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(5 ΥΠΕΡ και 4 ΚΑΤΑ) 

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 330/01-08-2017 απόφασή του Δημάρχου  (ΑΔΑ:6ΖΗΜΩΕΔ-

5ΣΣ),  με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού έως 

406,00€, από τον Κ.Α. 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2017 για την παροχή γεύματος σε επίσημη αντιπροσωπεία του 

Ντύσσελντορφ και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:179/2017 
 

 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικού 

δρώμενου [εισηγήτρια: Εντεταλμένη σύμβουλος κα. Μορφωνιού] 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής: 

«Ο Δήμος Κέας επιθυμεί να διοργανώσει ένα μουσικό-χορευτικό δρώμενο με τον τίτλο 

«Transformer» στο μονοπάτι Νο 6 «Καρθαία» (Σταυρουδάκι – Πηγή Βαθυποτάμου – 

Καρθαία) το Σάββατο 26 Αυγούστου 2017. 

Το δρώμενο συνδιοργανώνεται από το Δήμο Κέας, την Μ.Κ.Ο. Synergy of Art και τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Κέας «Σιμωνίδης ο Κείος», με την την υποστήριξη του Ιταλικού 

Μορφωτικού Ινστιτούτου. 

Πρόκειται για μια performance που αποτελείται από τέσσερεις performers: δύο 

μουσικούς (αρχαία λύρα, percussions, κρουστά), δύο dance performers που οδηγούν τους 

οδοιπόρους δίνοντας ρυθμό, δημιουργούν ατμόσφαιρα με ήχους, μουσική, κίνηση, ποιητικό 

λόγο. Οι performers ως μετασχηματιστές της ενέργειας κατευθύνονται και συνδέουν την 

ενέργεια της φύσης του αρχαίου μονοπατιού με τους οδοιπόρους, χτίζοντας έτσι έναν 

λεπτοφυή ιστό, δημιουργούν εικόνες από την κίνηση, τους ήχους της μουσικής και της 

φύσης, παύσεις, σιωπές που θα μας μεταφέρουν σε άλλους χρόνους και χώρους, εκεί, όπου 

μπορούμε να δούμε να νιώσουμε και να ακούσουμε μέσα από την καρδιά. 

Το δρώμενο θα καταλήξει στο χώρο του αρχαίου θεάτρου της Καρθαίας (εφόσον θα δοθεί 

η σχετική άδεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων των Κυκλάδων), διαφορετικά θα 
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πραγματοποιηθεί στο τέλος του μονοπατιού για απλή περιήγηση και θα καταλήξει κοντά 

στην εκκλησία, όπου με απλό και τελετουργικό περπάτημα θα ολοκληρωθεί η τελευταία 

δράση της performance, απαγγέλλοντας σοφά ρητά, τιμώντας και εκφράζοντας τη σύνδεση 

και τον θαυμασμό για τους προγόνους μας, για τις ανώτερες αξίες του αρχαίου πνεύματος 

του Καλού, της αρμονίας, για μια υγιή δημιουργία σε εναρμόνιση με τη φύση. Ο 

αρχαιολογικός χώρος της Καρθαίας είναι από μόνος του ένα αληθινό δείγμα του πολιτισμού 

μας.    

Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ύψους 

2.167,15€ (συμπ. ΦΠΑ), δαπάνη η οποία αφορά σε έξοδα διοργάνωσης (μετακίνηση 

διαμονή, διατροφή, υλικό προβολής, δαπάνες οργάνωσης, βιντεοσκόπησης κ.λπ.) και θα 

βαρύνει τον ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.» 

 

Τα μέλη της μειοψηφίας διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί καθόλου 

χρήματα για τη συντήρηση των παιδικών χαρών και των αθλητικών χώρων στο νησί. 

Ο Δήμαρχος λέει ότι οι παιδικές χαρές θα χρηματοδοτηθούν από το πράσινο ταμείο μόλις 

ανοίξει και ότι η πολιτιστική εκδήλωση είναι εξίσου σημαντική για την προβολή του νησιού. 

Οι κ.κ. Μουζάκη, Μουζάκης, Βελισσαροπούλου ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ, ο κ Παούρης 

ψηφίζει ΚΑΤΑ 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

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

διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Δημάρχου, και την ύπαρξη 

εγγεγραμμένης πίστωσης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(5 ΥΠΕΡ , 3 ΠΑΡΩΝ και 1 ΚΑΤΑ) 

 

1. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση πολιτιστικού δρώμενου με τον τίτλο «Transformer» στο 

μονοπάτι Νο 6 «Καρθαία», το Σάββατο 26 Αυγούστου 2017, ως αναφέρεται στην 

εισήγηση 
2. Εγκρίνει δαπάνη ύψους 2.167,15€ (συμπ. ΦΠΑ), η οποία αφορά σε έξοδα 

διοργάνωσης (μετακίνηση διαμονή, διατροφή, υλικό προβολής, δαπάνες οργάνωσης, 

βιντεοσκόπησης κ.λπ.) και διαθέτει πίστωση που θα βαρύνει τον ΚΑ.15.6471.0002 

«Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου 

Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:180/2017 
 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση θεατρικής 

παράστασης [εισηγήτρια: Εντεταλμένη σύμβουλος κα. Μορφωνιού ] 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής: 
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«Το Σάββατο 19/08/2017 προγραμματίζεται θεατρική παράσταση στον προαύλιο χώρο 

του νέου Δημαρχείου Κέας από την ομάδα Δημόδοκoς του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, 

η οποία επισκέπτεται την Κέα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.  
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής απαιτείται η μεταφορά υλικών στο ακίνητο του 

Δήμου Κέας στη θέση Κάστρο, προκειμένου για τη διαμονή των συντελεστών της 

παράστασης καθώς και δαπάνες προβολής κ.λπ. της παράστασης. 
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ύψους 

621,60€ (συμπ. ΦΠΑ) η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση.»  
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Δημάρχου, και την ύπαρξη 

εγγεγραμμένης πίστωσης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1- Εγκρίνει τη διοργάνωση θεατρικής παράσταση στον προαύλιο χώρο του νέου 

Δημαρχείου Κέας από την ομάδα Δημόδοκoς του Πανεπιστημίου της Σορβόννης 

2- Εγκρίνει δαπάνη ύψους 621,60€ (συμπ. ΦΠΑ) και διαθέτει πίστωση  η οποία θα 

βαρύνει τον ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση.»  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:181/2017 
 

 

 

 

 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση δ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/10/2016 με την υπ' αριθμ 189/2016 

απόφαση και αναμορφώθηκε με τις υπ΄αριθ. 58/2017, 63/2017 και 148/2017 αποφάσεις μας. 

Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες 

δαπάνες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να 

συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του. 
Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:  

Αύξηση ΚΑ  63.7412.0002, «Μελέτη Αποχέτευσης Δήμου Κέας» από ποσό 81.600,00€  σε 

ποσό 140.000,00€, δηλ. αύξηση κατά 58.400,€.  
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Με την έκδοση της ΣΑΜΠ067 ΤΡΟΠ 0 για το έτος 2017 (ΑΔΑ: ΨΦΔΝ465ΧΙ8-Σ34) 

εγκρίθηκε η απόδοση του συνολικού ποσού των 140.000,00 στον Δήμο Κέας για την 

χρηματοδότηση της ως άνω μελέτης. 
 

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

αποφάσεις του με αριθμ. 189/2016, 58/2017, 63/2017 και 148/2017 και την εισήγηση του 

Δημάρχου  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την δ’αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Κέας ως 

αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 182/2017 

 

 

Θέμα 6ο: Έγκριση στ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κέας. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 

2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 248/2016 απόφαση. 

Σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 251/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να 

αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
 

Πράξη: Μελέτη Αποχέτευσης Δήμου Κέας 
 

Σύμφωνα με την ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0 που εκδόθηκε στις 22/6/2017 (ΑΔΑ: ΨΦΔΝ465Χ18-

Σ34) για το έτος 2017 θα αποδοθεί στον Δήμο το ποσό των 140.000,00 €. Αναμορφώνουμε 

τους κωδικούς εσόδου και δαπάνης ως εξής: 
 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

1322.0003 

Επιχορήγηση από το 
ΠΔΕ για την ''Μελέτη 
αποχέτευσης Δήμου 

Κέας'' 

81.600,00 58.400,00 140.000,00 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

63.7412.0001 
Μελέτη αποχέτευσης 

Δήμου Κέας 
81.600,00 58.400,00 140.000,00 
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Πράσινο Ταμείο 
 

Με την απόφαση 118.1/2017 του Διοικητικού Σύμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 

7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3), που μας διαβιβάστηκε στις 20/7/2017, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 

του Δήμου μας για την υλοποίηση "Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητηκότητας" (ΣΒΑΚ). 

Κατόπιν τούτου εγγράφουμε την δράση στον Π/Υ του Δήμου. 
 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

1329.0001 
Επιχορήγηση από το 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για 
την εκπόνηση ΣΒΑΚ 

0,00 25.000,00 25.000,00 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

30.6112.0017 

Παροχή 
συμβουλευτικών και  

υποστηρικτικών 
υπηρεσιών 

αναπτυξιακού 
χαρακτήρα για την 
υποβοήθηση στην 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ του 
Δήμου Κέας 

0,00 25.000,00 25.000,00 

     

 

Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου & Τρίτων, Επιστροφές Χρημάτων Και  Λοιπές Αποδόσεις 

(Κωδικοί 41 – 82) 
 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

4131.0012 ΕΦΚΑ 5.000,00 15.000,00  20.000,00 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

00.8231.0001 

Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και 
ταμεία 

5.000,00 15.000,00 20.000,00 
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Λοιπές δαπάνες 
 

 

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

Διαμόρφωση 

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 6.000,00 1.500,00 7.500,00 

00.6111.0010 
Αμοιβή δικηγόρου για την 
υπόθεση της Μακρονήσου 

0,00 1.700,00 1.700,00 

10.7133 Έπιπλα - σκεύη 1.700,00 1.500,00 3.200,00 

15.6661.0006 
Προμήθεια υλικών περίφραξης 

κτιρίων 
0,00 1.500,00 1.500,00 

30.6117.0001 
Σύμβουλος για την σύσταση 

Λιμενικού Ταμείου Κέας 
4.000.00 -1.500,00 2.500,00 

30.6261.0002 
Χρωματισμοί δημοτικών 

κτιρίων 
1.000,00 1.000,00 2.000,00 

30.7135.0004 Προμήθεια παγκακιών 0,00 2.500,00 2.500,00 

35.6112.0004 Τεχνικός σύμβουλος πρασίνου 2.500,00 -1.700,00 800,00 
70.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών 1.000,00 500,00 1.500,00 

15.6471.0002 
Λοιπές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 
25.200,00 -5.500,00 19.700,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 41.400,00 1.500,00 42.900,00 
 

Από την αναμόρφωση μειώνεται το αποθεματικό κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται ως 

εξής 
 

 

Διαμόρφωση αποθεματικού 

Αρχικό 

Αποθεματικό 
9.975,80 

Αύξηση δαπανών - 1.500,00 

Τελικό 

Αποθεματικό 
8.475,80 

 

 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και 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 
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3.Την υπ’αριθμ.248/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Κέας έτους 2017 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 
5.Την εισήγηση του Δημάρχου και την υπ’αριθμ 251/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την στ’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2017 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 183/2017 
 
 

 

Θέμα 7ο: Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με 

τον επιτόπιο έλεγχο της επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του “ Σώματος επιθεώρησης 

περιβάλλοντος, δόμησης, ενέργειας και μεταλλείων”, στη νήσο Μακρόνησο. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής: 
«Σε συνέχεια των εισερχόμενων στην υπηρεσία του Δήμου Κέας εγγράφων της ως άνω 

υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων 

με Αριθ.Πρωτ.:οικ.496-21/07/2017 με θέμα “Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο 

Μακρόνησο” αλλά και με Αριθ.Πρωτ. : οικ.254 – 01/08/2017 της ίδιας υπηρεσίας με θέμα 

“Αυθαίρετες επεμβάσεις και καταστροφές στη Μακρόνησο” το δημοτικό συμβούλιο του 

Δήμου Κέας καλείται να αποφασίσει: Να αναθέσει σε δικηγορικό γραφείο τις ενέργειες που 

απαιτούνται σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Δήμο Κέας αναφορικά με τα 

ανωτέρω έγγραφα, να εξουσιοδοτήσει το δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου να αναζητήσει το 

κατάλληλο δικηγορικό γραφείο και να παραθέσει την υπόθεση ακολουθώντας τις πρέπουσες 

διαδικασίες που αφορούν την ανάθεση αυτή.  
Να εξουσιοδοτήσει επίσης τον Δήμαρχο να απευθυνθεί στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, από τις οποίες να λάβει υποστηρικτικές ενέργειες, λόγω έλλειψης 

επάρκειας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Να αποτανθεί επίσης στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό των 

καταπατητών.» 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Να αναθέσει σε δικηγορικό γραφείο τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το Δήμο Κέας αναφορικά με τα ανωτέρω έγγραφα. 
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Να εξουσιοδοτήσει το δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου να αναζητήσει το κατάλληλο 

δικηγορικό γραφείο και να παραθέσει την υπόθεση ακολουθώντας τις πρέπουσες 

διαδικασίες που αφορούν την ανάθεση αυτή.  
Να εξουσιοδοτήσει επίσης τον Δήμαρχο να απευθυνθεί στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, από τις οποίες να λάβει υποστηρικτικές ενέργειες, λόγω έλλειψης 

επάρκειας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Να αποτανθεί επίσης στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές για τον εντοπισμό των 

καταπατητών. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 184/2017 
Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην διεθνή έκθεση 

τουρισμού στο Ντύσελντορφ της Γερμανίας 1-3 Σεπτεμβρίου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής: 
«Από την 1η έως και τις 3 Σεπτέμβρη ο Δήμος Κέας, μέσω της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου θα συμμετέχει με δικό του περίπτερο στην διεθνή τουριστική έκθεση “Tour Natur” 

(1-3/09/2017), που θα πραγματοποιηθεί στο Ντύσελντορφ στο εκθεσιακό κέντρο Messe 

Dusseldorf. Σκοπός της Δημοτικής Αρχής, μέσα από τη συμμετοχή του Δήμου μας, είναι η 

καλύτερη δυνατή προβολή του νησιού μας σε ένα ιδιαίτερο τμήμα της τουριστικής αγοράς 

της Γερμανίας, που απευθύνεται στον επισκέπτη με ιδιαίτερες προτιμήσεις για τον θεματικό 

τουρισμό.  
Η διεθνής έκθεση για την διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου, τα ταξίδια και την 

αναψυχή, προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες εναλλακτικού 

τουρισμού. Η αντίστοιχη έκθεση του 2016 είχε μεγάλη επιτυχία και προσέλκυσε 45.000 

περίπου επισκέπτες με 300 εκθέτες από όλο τον κόσμο.  
Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι διακοπές αναψυχής με τροχόσπιτα και 

αυτοκινούμενα, camping, ιδέες και προτάσεις για πεζοπορία, hiking , trekking, καθώς ένα 

μεγάλο μέρος αφορά κυρίως περιπατητικό τουρισμό και μονοπάτια, πολιτιστικές διαδρομές 

για ομαδικές δραστηριότητες, δυνατότητες για συνδυασμό διακοπών με ποικιλία 

δραστηριοτήτων στη φύση, όπως καταδύσεις, αναρρίχηση, γιόγκα, παράλληλη πνευματική 

και σωματική άθληση, και γενικότερα δραστηριότητες που αφορούν άθληση, διακοπές και 

φύση.  
Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα προβολής τοπικών προϊόντων που διαθέτει το νησί μας, 

που σε συνδυασμό με πολιτιστικές διαδρομές και μνημεία, καθιστούν το νησί της Κέας 

ιδιαίτερο προορισμό στις Κυκλάδες.  
 Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας κατά τη 6η συνεδρίασή 

της στις  20 Ιουλίου 2017, γνωμοδότησε θετικά για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση 

(αρ. Απόφασης 7/2017).  
Οι δαπάνες που καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει αφορούν σε:  
1. Έξοδα μεταφοράς έντυπου υλικού του Δήμου Κέας στο χώρο της έκθεσης, κόστος 

350,00€(συμπ.ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 006432 “Δαπάνες εκθέσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017, στον οποίο 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση . 
2. Έξοδα μεταφοράς τοπικών προϊόντων για δειγματισμό και στολισμό του περιπτέρου, 
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καθώς και αφισών,  banners και άλλα χρήσιμα υλικά προβολής του Δήμου Κέας στο 

χώρο της έκθεσης, κόστους 150,00€(συμπ.ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 

006432 “Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του προϋπολογισμού 

οικ. Έτους 2017, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση . 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στην 

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ TOUR NATUR 2017” που θα διεξαχθεί στο Ντύσελντορφ 1-3 

Σεπτέμβρη 2017 και τη δαπάνη που αυτή δημιουργεί, καθώς και να διαθέσει την 

προαναφερθείσα σχετική πίστωση.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Δημάρχου και το άρθρο 158, παρ. 3 περ.αΝ. 3463/2006. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1- Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ TOUR 

NATUR 2017” που θα διεξαχθεί στο Ντύσελντορφ 1-3 Σεπτέμβρη 2017. 
2- Εγκρίνει δαπάνη και διαθέτει πίστωση ως εξής: 

 

-Έξοδα μεταφοράς έντυπου υλικού του Δήμου Κέας στο χώρο της έκθεσης, κόστος 

350,00€(συμπ.ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 006432 “Δαπάνες εκθέσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017, στον οποίο 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 
-Έξοδα μεταφοράς τοπικών προϊόντων για δειγματισμό και στολισμό του 

περιπτέρου, καθώς και αφισών,  banners και άλλα χρήσιμα υλικά προβολής του 

Δήμου Κέας στο χώρο της έκθεσης, κόστους 150,00€(συμπ.ΦΠΑ). Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον ΚΑ 006432 “Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 185/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
                                   
           Στέφανος Βρεττός                                                 1. Γεώργιος Πατητής 
   
                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     
    
                                                                                                 4. Κων/νος Θώδος      
  
                                                                                                 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη   
                                                                                                

                                             6. Ελευθερία Μορφωνιού      
             
                                                                                               7. Αντώνιος Παούρης      
 

                    
                                                                                                8. Νικόλαος. Πολίτης   
 

 

                                                                                                9. Νικόλαος Ζουλός   
 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    
   

     
                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     
 

                
                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    
     

                 
                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 
    

                
                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         
     

               
                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 
 


