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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    
          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την  31

η
 Αυγούστου 2017 

 

Σήμερα, 31η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

«Στυλιανός Ρέστης», στην Κορησσία,  ύστερα από την 3414/25-8-2017 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 11 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ    
  
1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος 2. Νικόλαος Αυγ. Πολίτη 
3. Στέφανος Αθ. Βρεττός   3.Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 4. Σώζα Αντ. Μουζάκη 
5.Αντώνιος Β. Παούρης 5. Νικόλαος Στ. Παούρης 
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 6.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος (Προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος) 
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  
8. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  

9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

10. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  

11. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

  

 
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 
17

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31/08/2017 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3414/25-08-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης 

εκδήλωσης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας [εισηγητής: Δήμαρχος Κέας. κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 2

ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης 

εκδήλωσης για τη νήσο Μακρόνησο [εισηγητής: Δήμαρχος Κέας. κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 3

ο
: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωσης για 

«Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής γεύματος στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της 

ΕΜΑΚ». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 4ο: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωση για 

«Κατεπείγουσα μεταφορά ύδατος στο πλαίσιο πυρόσβεσης» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 5ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Αιρετών 
[εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ Στέφανος Βρεττός] 
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Θέμα 1
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης 

εκδήλωσης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας [εισηγητής: Δήμαρχος Κέας. κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

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

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αφορμή τη βράβευση του 

έργου  Συντήρησης και Ανάδειξής του  αρχαιολογικού χώρου της Καρθαίας με το σημαντικό 

βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείο Europa Nostra 

2017, διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ. διήμερο εκδηλώσεων απόδοσης του 

αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Καρθαίας Κέας στο κοινό. 
Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, μετά από περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της 

Καρθαίας με ξεναγήσεις από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του βραβείου . Θα ακολουθήσει 

παράσταση στο αρχαίο θέατρο. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η 

ακροτελεύτια Ραψωδία Ω΄ από την ΙΛΙΑΔΑ του Ομήρου ως μια δράση λόγου και μουσικής, 

σε μετάφραση του αείμνηστου Δημήτρη Μαρωνίτη. 
Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίζονται για το πρωί ξεναγήσεις στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας στην Ιουλίδα και στον αρχαιολογικό χώρο του προϊστορικού 

οικισμού της Αγίας Ειρήνης στο Βουρκάρι από προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων. 
Το απόγευμα θα ακολουθήσει παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου της Καρθαίας, των 

μνημείων του και των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης που έλαβαν χώρα σε αυτόν από 

το 2002 έως το 2015. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Κορησσία, στο Πνευματικό Κέντρο 

«Στυλιανός Ρέστης» με προβολή πλούσιου φωτογραφικού υλικού από την πρόεδρο της 

Επιστημονικής Επιτροπής που διηύθυνε τις εργασίες, ομ. καθ. Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά. 
Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους έως 7.515,44€ (συμπ. ΦΠΑ) για δαπάνες μεταφοράς των 

επίσημων προσκεκλημένων στον αρχαιολογικό χώρος της Καρθαίας με πλωτά μέσα, 

κεράσματα, παραγωγή έντυπου υλικού, διαμονή επίσημων προσκεκλημένων, έξοδα 

οργάνωσης και παραγωγής, προμήθεια t-shirts εθελοντών, φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση – 

μοντάζ εκδήλωσης, σίτιση καλλιτεχνών κ.λπ., όπως αναφέρεται αναλυτικά στον 

επισυναπτόμενο προϋπολογισμό. 
Oι προαναφερθείσες δαπάνες θα καλυφθούν από ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές 

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

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του 

Ν.3852/2010, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου και αφορούν την πληρωμή τέτοιου είδους δαπανών, μπορεί να 

διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Προτείνεται με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει συνολικά τη δαπάνη 

και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 7.515,44.€ (συμπ. ΦΠΑ) της ανωτέρω εκδήλωσης, 

που γίνεται  παρουσία επίσημων προσώπων.  
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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 σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ. διήμερο εκδηλώσεων 

απόδοσης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Καρθαίας Κέας στο κοινό. 
2-Εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 7.515,44.€ (συμπ. ΦΠΑ) για δαπάνες μεταφοράς των 

επίσημων προσκεκλημένων στον αρχαιολογικό χώρος της Καρθαίας με πλωτά μέσα, 

κεράσματα, παραγωγή έντυπου υλικού, διαμονή επίσημων προσκεκλημένων, έξοδα 

οργάνωσης και παραγωγής, προμήθεια t-shirts εθελοντών, φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση – 

μοντάζ εκδήλωσης, σίτιση καλλιτεχνών κ.λπ. όπως αναφέρεται αναλυτικά στον 

επισυναπτόμενο προϋπολογισμό. 
3-Διαθέτει τη σχετική πίστωση σε βάρος του 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:186/2017 
 

Σημείωση: προσήλθε ο κ. Β.Βρέτταρος κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος για το οποίο και 

ψήφισε. 
 
 

 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης 

εκδήλωσης για τη νήσο Μακρόνησο. [εισηγητής: Δήμαρχος Κέας. κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

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

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 

2017, στις 18:00 προγραμματίζεται, σε συνεργασία με την Αστική εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Μυλοπόταμος», στο Κηποθέατρο του Λαογραφικού Μουσείου 

Κέας, ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Η Μακρόνησος (Νήσος «Ελένη») και η Τζια μας - 

Παρελθόν Παρόν και Μέλλον».  
Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της συνδιοργάνωσης και την έγκριση της 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ύψους 310,00€ (συμπ. ΦΠΑ), δαπάνη η οποία αφορά σε 

έντυπο υλικό της διοργάνωσης (αφίσες, banner, φωτογραφίες, πρόγραμμα εκδήλωσης, 

προσκλήσεις 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.  
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 
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1-Εγκρίνει τη διοργάνωση σε συνεργασία με την Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα «Μυλοπόταμος», στο Κηποθέατρο του Λαογραφικού Μουσείου Κέας, 

ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Η Μακρόνησος (Νήσος «Ελένη») και η Τζια μας - 

Παρελθόν Παρόν και Μέλλον». 
2- Εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 310,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για δαπάνες της διοργάνωσης (αφίσες, 

banner, φωτογραφίες, πρόγραμμα εκδήλωσης, προσκλήσεις κ.λπ.) και διαθέτει πίστωση σε 

βάρος του 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:187/2017 
 

 

 

 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωσης για 

«Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής γεύματος στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της 

ΕΜΑΚ». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

 

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

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την περίπτωση 

δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. 
Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή 

οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση 

της αντίστοιχης επιτροπής. 
Την 10η  Αυγούστου 2017, προκλήθηκε εκτενής πυρκαγιά στη περιοχή  Βουρκαρίου 

– Φωτημαρίου.  Λόγω της εντάσεως των ανέμων που έπνεαν στη περιοχή την ημέρα εκείνη,  

η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτατους ρυθμούς  θέτοντας σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές. 

Για το λόγο αυτό κρίθηκε επιτακτική ανάγκη να κλιθούν ενισχύσεις από το πεζοπόρο 

πυροσβεστικό κλιμάκιο Λαύριου Ανατολικής Αττικής, το οποίο μετέβη άμεσα.  
Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ’ αριθμ. 337/11-08/2017 απόφασή του ενέκρινε, την 

κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής γεύματος στο Εστιατόριο – Σνακ Μπαρ-Ουζερί 

Β.Μπούτσικας – Κ.Τυράσκης Ο.Ε  που εδρεύει στη Κορησσία Κέας, ΤΚ 840 02, με  ΑΦΜ 

084290722 και ΔΟΥ Κορωπίου, έναντι αμοιβής ποσού 192,20 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 “Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & 

αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017, για την παράθεση 

γεύματος. 
Υποβάλλεται προς έγκριση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου η ανωτέρω 

απόφαση όπως ορίζει ο νόμος. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου, 
 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 337/11-08-2017 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ενέκρινε 

την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση στο Εστιατόριο – Σνακ Μπαρ -Ουζερί  Β. 

Μπούτσικας – Κ. Τυράσκης  Ο.Ε που εδρεύει στη Κορησσία  Κέας, ΤΚ 840 02, με  ΑΦΜ  

084290722 και ΔΟΥ Κορωπίου, έναντι αμοιβής ποσού 192,20 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και την διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 “Έξοδα φιλοξενίας φυσικών 

προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017, για 

την παράθεση γεύματος . 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:188/2017 
 

 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωση για 

«Κατεπείγουσα μεταφορά ύδατος στο πλαίσιο πυρόσβεσης» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Αποσύρεται 
 

 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Αιρετών 
[εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ Στέφανος Βρεττός] 
 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 5 
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2685/99 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση, ο τόπος μετάβασης, ο 

σκοπός και το μέσο μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός έδρας 

αιρετών. Η απόφαση αυτή προηγείται της μετακίνησης, μπορεί όμως σε κατεπείγουσες 

περιπτώσεις να εκδίδεται εκ των υστέρων. Επιπλέον το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή 

του εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και τη σχετική διάθεση πίστωσης.  

- Τη Δευτέρα 10/04/2017 ο Δήμαρχος Ιωάννης Ευαγγέλου μετέβη -μέσω Πειραιά- 

στη Σύρο και  όπου είχε συνάντηση με το Περιφερειάρχη ενώ παράλληλα επισκέφθηκε τις 

Δημόσιες Υπηρεσίες που εδρεύουν εκεί και συνεργάστηκε με τους αρμόδιους φορείς για 

θέματα της υπηρεσίας. 
Συγκεκριμένα, οι δαπάνες αφορούν, την ακτοπλοϊκή  μετακίνηση   Πειραιάς- Σύρος 

31,50€  καθώς και επιστροφή στις 12/04/2017 Σύρος – Κέα 11,00 € ,τη διαμονή του 100,00 

€ και την ημερήσια αποζημίωση που ανέρχεται στα 80,00€  (άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9 του 

Ν. 4336/15). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
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μετακινούμενων αιρετών» και θα ανέλθει στο ποσό των 142,50 € για την κάλυψη των 

εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Σύρο. 
-Τη Τρίτη  20/06/2017 ο Δήμαρχος Ιωάννης Ευαγγέλου μετέβη στη Σύρο για 

θέματα που αφορούν το Δήμο και επισκέφθηκε τις εκεί υπηρεσίες. Οι δαπάνες που 

προέκυψαν είναι η ακτοπλοϊκή μετακίνηση Κέα – Σύρος 11,00 € , Σύρος – Κέα 11,00 € , η 

διαμονή του 50,00€ καθώς και η ημερήσια αποζημίωση 80,00 € (άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9 

του Ν. 4336/15). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών» και θα ανέλθει στο ποσό των 152,00 € για την κάλυψη των 

εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Σύρο. 
-Την Τετάρτη  05/07/2017, ο Δήμαρχος Ιωάννης Ευαγγέλου και ο Αντιδήμαρχος 

Γεώργιος Πατητής  μεταβήκανε στη Σύρο για τη προγραμματισμένη συνάντηση με τον 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ Λεονταρίτη , ενώ ο Δήμαρχος παρέμεινε και την 6η Ιουλίου 2017 

για να επισκεφθεί υπηρεσίες και φορείς.  
Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που αφορούν το Δήμαρχο έχουν ως εξής, την ακτοπλοϊκή  

μετακίνηση  Πειραιάς- Σύρος 36,50€ καθώς και επιστροφή στις 06/07/2017 Σύρος – Κέα 

11,00€ ,τη διαμονή του 50,00 € και την ημερήσια αποζημίωση που ανέρχεται στα 80,00€  

(άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9 του Ν. 4336/15).  
Ενώ οι  δαπάνες που αφορούν τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Πατητή είναι οι εξής  
ακτοπλοϊκή μετακίνηση Πειραιάς- Σύρος 36,50 € και Σύρος – Πειραιάς 36,50 € και 

ημερήσια αποζημίωση η οποία ανέρχεται στα 40,00 €  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών» και θα ανέλθει στο ποσό των 290,50 € για την κάλυψη των 

εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στη Σύρο. 
 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνολική δαπάνη και να διαθέσει 

πίστωση, αφού εξετάσει τα προσκομισθέντα παραστατικά.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 585,00 € ως εκτός έδρας 

αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης των Δημάρχου Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου και 

Αντιδημάρχου Κέας Γεωργίου Πατητή στη Σύρο, οπού επισκέφθηκαν τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες και συνεργάστηκαν με τους αρμόδιους φορείς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 

00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών». 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:189/2017 
 

 

 
 

 

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 
 


