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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 1

η
 Νοεμβρίου 2018 

 

Σήμερα, 1 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 συνήλθε εκτάκτως το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα Κέας, 

ύστερα από την 4014/1-11-2018 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 16 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
1. Γεώργιος Δ. Πατητής  
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 1. Νικόλαος Ζουλός 
3. Αντώνιος Β. Παούρης  
4. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος  
5. Στέφανος Αθ. Βρεττός  
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού  
8. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  
9. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης   
10. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

11. Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

12. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                                  
13. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  

14. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος   

15. Σώζα Αντ. Μουζάκη  

16. 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. 
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
21

ης
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1/11/2018 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4014/1-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

Θέμα 1
ο
:  Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο τέως 

Αντιδημάρχου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

 

 

Θέμα 2
ο
:  Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας με 

αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο τέως Αντιδημάρχου. [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος 

Θώδος] 
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Θέμα: Χαρακτηρισμός συνεδρίασης – ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγουσας, προς 

συζήτηση  (άρθρο 67-π5 )  
 

Με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 

γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο 

λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το 

συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.». 

Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως 

κατεπειγόντων επαφίεται καταρχήν στην κρίση του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου ο οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, 

όμως το δημοτικό συμβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν 

σχετικής συζήτησης, για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της.  

Αν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην 

πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτηση 

τους αναβάλλεται.  

Όπως και στην περίπτωση της συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας 

διάταξης, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει δύο αποφάσεις, με τη συνήθη, όμως, για τη 

λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων). 

α) αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα 

πρόσκληση - συνεδρίαση, β) αν κρίνει ότι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι 

κατεπείγοντα, λαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων. (ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. 

ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015). 

 

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

εξής: 

 

 

Θέμα 1
ο
:  Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο τέως 

Αντιδημάρχου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
:  Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου 

Κέας με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο τέως Αντιδημάρχου. [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. 

Κωνσταντίνος Θώδος] 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα εξαιτίας του θλιβερού γεγονότος του αδόκητου 

θανάτου του εκλεκτού συμπολίτη και τέως Αντιδημάρχου Αντωνίου Ζουλού. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

 την εισήγηση του Προέδρου,  

 την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  

 το περιεχόμενο του θέματος, της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί, 

λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000024620_S0000112067
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000024620_S0000112067
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Το χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και τη συζήτηση των θεμάτων 

Θέμα 1
ο
:  Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο τέως 

Αντιδημάρχου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
:  Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου 

Κέας με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο τέως Αντιδημάρχου. [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. 

Κωνσταντίνος Θώδος] 

στην παρούσα κατεπείγουσα συνεδρίαση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 251/2018 

 

Θέμα 1
ο
:  Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο τέως 

Αντιδημάρχου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου ο ποίος εισηγούμενος το 

1
ο
 θέμα της συνεδρίασης αναφέρει ότι,  με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του τέως 

Αντιδημάρχου Αντωνίου Ζουλού σας καλώ να εκδώσουμε  ψήφισμα με το κάτωθι 

περιεχόμενο: 

«   …………………..    ΨΗΦΙΣΜΑ 

          Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, στο θλιβερό άκουσμα 

του αδόκητου θανάτου του εκλεκτού συμπολίτη και τέως Αντιδημάρχου  

Αντώνη Ζουλού 

Ετών 79 

 

 Να εκφράσει τα θερμότατα και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

εκλιπόντος.  

 Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου Κέας στην κηδεία, με επικεφαλής τους 

Αντιδημάρχους, κ. Δημήτριο Καβαλιέρο και Στέφανο Βρεττό, παρουσία της 

επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, κας Ρένας Βελισσαροπούλου. 

 Να κηρυχθεί η ημέρα της κηδείας του, ημέρα πένθους. 

 Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος. 

 

     Ο Αντώνης Ζουλός υπήρξε ένας εκλεκτός συνάδελφος, πολύτιμος μουσικός και 

αξέχαστος Άνθρωπος που υπηρέτησε με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και πραγματική 

αγάπη την Κέα, το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, από τη θέση του Αντιδημάρχου (1999 – 

2002) και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην προβολή του νησιού και της μουσικής 

του παράδοσης.  

Υπήρξε αυτοδίδαχτος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος για πολλούς νέους 

μουσικούς του νησιού, ενώ τιμήθηκε αλλεπάλληλα από τους συμπατριώτες του και όχι 

μόνο για την προσφορά του αυτή.  

      Ήταν υπόδειγμα Ανθρώπου και αφήνει αξεπέραστη παρακαταθήκη σε όλους μας.   

    Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αγαπημένης του Κέας που θα τον φιλοξενεί για 

πάντα..» 
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Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

          Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, στο θλιβερό άκουσμα 

του αδόκητου θανάτου του εκλεκτού συμπολίτη και τέως Αντιδημάρχου  

Αντώνη Ζουλού 

Ετών 79 

 

 Να εκφράσει τα θερμότατα και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

εκλιπόντος.  

 Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου Κέας στην κηδεία, με επικεφαλής τους 

Αντιδημάρχους, κ. Δημήτριο Καβαλιέρο και Στέφανο Βρεττό, παρουσία της 

επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, κας Ρένας Βελισσαροπούλου. 

 Να κηρυχθεί η ημέρα της κηδείας του, ημέρα πένθους. 

 Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος. 

 

     Ο Αντώνης Ζουλός υπήρξε ένας εκλεκτός συνάδελφος, πολύτιμος μουσικός και 

αξέχαστος Άνθρωπος που υπηρέτησε με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και πραγματική 

αγάπη την Κέα, το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, από τη θέση του Αντιδημάρχου (1999 – 

2002) και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην προβολή του νησιού και της μουσικής 

του παράδοσης.  

Υπήρξε αυτοδίδαχτος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος για πολλούς νέους 

μουσικούς του νησιού, ενώ τιμήθηκε αλλεπάλληλα από τους συμπατριώτες του και όχι 

μόνο για την προσφορά του αυτή.  

      Ήταν υπόδειγμα Ανθρώπου και αφήνει αξεπέραστη παρακαταθήκη σε όλους μας.   

    Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αγαπημένης του Κέας που θα τον φιλοξενεί για 

πάντα..» 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 252/2018 

 

 

Θέμα 2
ο
:  Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου 

Κέας με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο τέως Αντιδημάρχου. [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. 

Κωνσταντίνος Θώδος] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κ. Θώδος, εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της συνεδρίασης αναφέρει 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):  

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) 

Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 
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προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε 

αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για 

την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού 

οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του 

δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για 

την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο 

κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 252/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λόγω 

του αιφνίδιου θανάτου του τέως Αντιδημάρχου Κέας, κ. Αντώνη Ζουλού, εισηγούμαστε 

την εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 00.6434.0003 «Λοιπά έξοδα δημοσίων σχέσεων», ποσό 

90,00€ συμπ. ΦΠΑ, προκειμένου για την προμήθεια στεφάνου στη μνήμη του εκλιπόντος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’οψη τα 

ανωτέρω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξειδικεύει πίστωση από τον ΚΑ εξόδων 00.6434.0003 «Λοιπά έξοδα δημοσίων 

σχέσεων», ποσό 90,00€ συμπ. ΦΠΑ, προκειμένου για την προμήθεια στεφάνου στη μνήμη 

του εκλιπόντος κ. Αντώνη Ζουλού. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 253/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
                                   
Κωνσταντίνος Θώδος                                                 1. Γεώργιος Πατητής 
   
                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
 

                                                                                    3. Στέφανος Βρεττός 
    
                                                                                                 4. Δημήτριος Καβαλιέρος     
  
                                                                                                 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 


