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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/20.07.2021
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  21η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3323/16-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
email  και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                        ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                           ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

  

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρα-
κτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3323/16.07.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή όρων για τη λήψη  επενδυτικού τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, σύμφωνα
με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020)”.  [Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 2ο :  Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης δανειστικής σύμβα-
σης.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για τη μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.   [Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
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ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  το  οποίο  εντάσσεται  στο  Πρόγραμμα  “ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ”
σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020)”.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κέας, με την απόφαση 195/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-
ΥΤΙ),  ενέκρινε  την  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  της  πράξης  «Υπαίθρια  έκθεση  –  Τα
ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και
χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» στο χρηματικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»
με τίτλο : «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021». 

Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)  με το υπ’αρίθ. Πρωτ. 3326/04.06.2021 έγγραφό του (ΑΔΑ: 634Σ46ΜΤΛ6-
Φ8Ω) μας γνωστοποίησε την ένταξη της ανωτέρω πράξης στο πρόγραμμα   «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Στην Υπηρεσία μας έφτασε το υπ’ αρίθμ. 57970/07.07.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο θέτω υπόψη σας, με το οποίο μας ανακοι-
νώθηκε  η  έγκριση  επενδυτικού  δανείου  από  το  Τ.Π.&  Δανείων,  ενταγμένου  στο  Πρόγραμμα
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”. Στο ανωτέρω έγγραφο, δίνονται σαφείς οδηγίες για τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται  για την συνομολόγησή του. 

Σε συνέχεια της 195/2020 απόφασή μας και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 40 περ. ιβ
του ν. 4735/2020, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική επιτροπή «Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη
σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των
όρων διαπραγμάτευσης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο»:

Εισηγούμαστε την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, στην 3742-8/01-07-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΘΗ469ΗΗ7-ΡΗ8) απόφασή του, με
την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο  Δήμο μας συνολικού
ποσού  81.046,40 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, για την
εκτέλεση της πράξης:  «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.
Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον», και ως αυτοί
αναφέρονται σαφώς και αναλυτικά στο υπ’αρίθμ. 57970/07.07.2021  έγγραφό του.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του  άρθρου  69  του  Ν.  4509/2017,  την   ΚΥΑ  22766  (ΦΕΚ  1386/Β/14.04.2020),  το  υπ’  αρίθμ.
57970/07.07.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και
την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

 Α. Την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθη-
κών & Δανείων, στην 3742-8/01-07-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΘΗ469ΗΗ7-ΡΗ8) απόφασή του, με την οποία 
εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο  Δήμο μας συνολικού ποσού 
81.046,40 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, για την εκτέλεση 
της πράξης :  «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια 
από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» ως εξής:
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Επιτόκιο χορήγησης:

Σταθερό επιτόκιο  3,10%,  από ίδιους πόρους του Τ.Π και  Δανείων ,  ανεξάρτητα από το χρόνο
συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που
αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της
ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης
του έργου ή της προμήθειας.

Τοκοχρεολυτική δόση :

Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: € 6.797,35

€ 3.398,67 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού
του δανείου που θα προέλθει από ίδιους πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Ενδιάμεσοι τόκοι:

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου -  προμήθειας -
μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο
αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης
του έργου - προμήθειας - μελέτης.

Ασφάλεια δανείου:

Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των
πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ'αριθμ. 22766/9-4-
2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα:
«Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από
όλα  γενικά  τα  έσοδα του «Δήμου»  και  κατά  προτεραιότητα  από  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113
παρ.6 περ.β' του ν. 1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής
τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε
πηγή  και  αιτία  παρόντα  και  μελλοντικά,  τις  προσόδους  του,  τα  μισθώματα  τις  προς  αυτόν
χρηματικές  παροχές  και  επιχορηγήσεις  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  ή  τρίτους,  παρούσες  και
μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του
ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή
τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το
«Τ.Π & Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν
από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την
αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε
κάθε  είδους  έξοδα  και  λοιπές  δαπάνες  συνομολόγησης  και  εξόφληση  του  δανείου  αυτού,
σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ' αριθμ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την
εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».



21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιουλίου 2021

Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :

Για  Πρόσθετη  ασφάλεια του  δανείου  σε  κεφάλαιο,  κάθε  είδους  τόκους,  έξοδα  κλπ,  ο
«Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π. &
Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή
θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσης του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική
επιστολή καλής εκτελέσεως.

Δικαιώματα : € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρω-
ση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β) έξοδα για δια-
δικασία έγκρισης € 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων
των δανείων € 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και
εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].

Β.  Την  εξουσιοδότησης  της  Δημάρχου,  κας  Ειρήνης  Βελισσαροπούλους,  ως  νόμιμος
εκπρόσωπος του Δήμου Κέας, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 131/2021

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης δανειστικής σύμβα-
σης.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο Θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι: 

«Σύμφωνα με την παρ. δ’ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την  έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και
των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις  επιτρέπεται  να μετακινηθεί  εκτός έδρας ο Δήμαρχος,  ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις
αυτές η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι». 

 Την  Πέμπτη,  5  Αυγούστου  2021,  η  Δήμαρχος  Κέας,  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,
πρόκειται να μεταβεί από την Κέα στην Ρόδο, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον
Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Χατζημάρκο. 

 Την Παρασκευή, 6 Αυγούστου πρόκειται να πραγματοποιήσει συνάντηση στη Διεύθυνση
Τεχνικών  Έργων  Δωδεκανήσου  για  να  ενημερωθεί  σχετικά  με:  α)  την  εξέλιξη  της
δημοπράτησης  του  Βιολογικού  Καθαρισμού  Κέας,  β)  την  πιθανότητα  ένταξης  των
ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Κορησσίας  στο ΕΣΠΑ, γ)  την  πορεία των εργασιών
στην κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στην Κορησσία. Επίσης, την ίδια ημέρα πρόκειται
να πραγματοποιήσει συνάντηση στο γραφείο ΦΟΔΣΑ για θέματα που αφορούν τον ΧΥΤΑ
Κέας, καθώς επίσης και συνάντηση με την ΠΕΔ για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού. 

 Το Σάββατο 7 Αυγούστου πρόκειται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ΦΟΔΣΑ. 
Η μετακίνηση της Δημάρχου στην Ρόδο, δεδομένων των αναγκών, των καιρικών συνθηκών 
και των δρομολογίων, θα γίνει ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς. Η Δήμαρχος θα μεταβεί από 
την Κέα στο Λαύριο και εν συνεχεία στο Ελ. Βενιζέλος και στην Ρόδο, την Πέμπτη 5  
Αυγούστου 2021, με επιστροφή από την Ρόδο στην Κέα την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι  την έγκριση της  μετακίνησης της  Δημάρχου,  κας  
Ειρήνης Βελισσαροπούλου,  όπως αναφέρονται  ανωτέρω και  την έγκριση των δαπανών  
μετακίνησης, όπως αναλύονται κατωτέρω: 

 Έγκριση  δαπάνης  (εισιτήρια  ακτοπλοϊκά,  αεροπορικά,  ημερήσια  αποζημίωση)  για  τις
ημέρες Πέμπτη 5 Αυγούστου, Παρασκευή 6 Αυγούστου, Σάββατο 7 Αυγούστου 2021 για τη
μετακίνηση από την Κέα-Λαύριο-Ελ.  Βενιζέλος-Ρόδο και  από την Ρόδο-Ελ.  Βενιζέλος-
Λαύριο-Κέα, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις με:
- τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Χατζημάρκο, 
- στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
- στο γραφείο ΦΟΔΣΑ, 
- με την ΠΕΔ
- να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση ΦΟΔΣΑ, συνολικού ποσού 600,00€, σε βάρος του
Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
05/08/2021 ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ: 11,50€
07/08/2021 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ: 11,50€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Αεροπορικά)
05/08/2021 ΑΘΗΝΑ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΡΟΔΟΣ: 136,00 €
08/08/2021 ΡΟΔΟΣ – ΑΘΗΝΑ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:    81,00 €  (σύνολο: 217,00 €)
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
05/08-08/08/2021: 3 ημέρες Χ 80€/ημέρα =     240,00 €
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 3ημέρες Χ 40,00€ = 120,00 €



21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιουλίου 2021

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 600,00€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπή να αποφασίσουν σχετικά
Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει  τη  δαπάνη  (εισιτήρια  ακτοπλοϊκά,  αεροπορικά,  ημερήσια  αποζημίωση)  για  τις
ημέρες Πέμπτη 5 Αυγούστου, Παρασκευή 6 Αυγούστου, Σάββατο 7 Αυγούστου 2021 για τη
μετακίνηση από την Κέα-Λαύριο-Ελ.  Βενιζέλος-Ρόδο και  από την Ρόδο-Ελ.  Βενιζέλος-
Λαύριο-Κέα προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις με:
- τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Χατζημάρκο, 
- στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
- στο γραφείο ΦΟΔΣΑ, 
- με την ΠΕΔ
- να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση ΦΟΔΣΑ, συνολικού ποσού 600,00 €, σε βάρος του
Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
05/08/2021 ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ: 11,50€
07/08/2021 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ: 11,50€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Αεροπορικά)
05/08/2021 ΑΘΗΝΑ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΡΟΔΟΣ: 136,00 €
08/08/2021 ΡΟΔΟΣ – ΑΘΗΝΑ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:    81,00 €   (σύνολο: 217,00 €)
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
05/08-08/08/2021: 3 ημέρες Χ 80€/ημέρα =     240,00 €
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 3ημέρες Χ 40,00€ = 120,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 600,00€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2021.
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή    


