
10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 12ης Μαΐου 2014

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 10ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  12η  Μαΐου 2014

Σήμερα, 12η  Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στ.
Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την  3295/08.05.2014  έγγραφη  πρόσκληση  του
Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθ. 67 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.  Μαρούλης Φίλιππος                             1.  Ζουλός Νικόλαος
2.  Πασπάτης Πέτρος                                   2. Λέανδρος Εμμανουήλ
3.  Παούρης Δημήτριος                             3. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
4.  Ξυδοπούλου Κορασίδη Μαρία             4. Λέπουρας Στυλιανός
5. Ευαγγέλου Ιωάννης                               5.  Πατηνιώτης Μηνάς
6. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος           6. Δεμένεγα Βασιλική
7. Δεμένεγας Εμμανουήλ                         7.  Βασιλάκης Στυλιανός
8. Βρεττός Στέφανος                                 8. Θεοδώρου Καλλιόπη              
9. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία                  

                                                                                                             
                                                                         

    (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  ο  Δήμαρχος,  κ.  Αντώνιος  Δεμένεγας,  ενώ απουσιάζουν  η
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία και η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα. 

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  και  η  δημοτική  υπάλληλος  Μαριάννα  Μωραΐτη  για  την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/05/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3295/08.05.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Έγκριση αίτησης παράτασης έναρξης εργασιών του έργου « Κατασκευή απο-
χετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένε-
γας]

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων εκλογικών
αναμετρήσεων 18ης  & 25ης Μαΐου 2014 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δε-
μένεγας]

3. Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος για το 2014 [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισ-
σαροπούλου] 

4. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ (ΣΑΤΑ 2014) για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου] 

5. Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2014  [εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
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Θέμα 1ο:  Έγκριση αίτησης παράτασης έναρξης εργασιών του έργου « Κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δε-
μένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι λαμβάνο-
ντας υπόψη:

1. Την υπογραφή σύμβασης την 22.01.2014
2. Την ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22.03.2014
3. Τον ορισμό επιβλέποντα την 10.02.2014
4. Την υποβολή από τον ανάδοχο χρονοδιαγράμματος στο Δήμο Κέας την 05.02.2014
5. Το  έγγραφο  του  Δήμου  Κέας  με  Α.Π.  εισερχόμενου  εγγράφου  στη  Δ.Τ.Ε.

20172/931/24.02.2014 (περί αδυναμίας επίβλεψης του έργου από την αρχαιολογία)
6. Το  έγγραφο  της  Αρχαιολογίας  με  Α.Π.  εισερχόμενου  εγγράφου  στη  Δ.Τ.Ε.

27508/1290/14.03.2014 (περί αδυναμίας επίβλεψης του έργου)
7. Το  έγγραφο  του  αναδόχου  με  Α.Π.  εισερχόμενου  εγγράφου  στη  Δ.Τ.Ε.

22912/1075/04.03.2014 (περί παράτασης προθεσμίας του έργου)
8. Το  έγγραφο  του  Δήμου  Κέας  με  Α.Π.  εισερχόμενου  εγγράφου  στη  Δ.Τ.Ε.

18161/814/18.02.2014
9. Το έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος με Α.Π. 19950/910/07.03.2014 με θέμα

« Απάντηση σε αίτημά σας σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου Κορησσίας”

10. Το έγγραφο του Δήμου Κέας με Α.Π. 1603/21.03.2014 με θέμα «Απαλλαγή Περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλι-
σκαρίου Κορησσίας”

11. Το έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος με Α.Π. 30569/1434/07.04.2014 με θέμα
«  Απάντηση  σε  αίτημά  σας  σχετικά  με  τη  διαδικασία  περιβαλλοντικής
αδειοδότησης  του  έργου  “Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου
Κορησσίας” 

12. Το έγγραφο  της  επιβλέπουσας  του  έργου  με  Α.Π.  εισερχόμενου  εγγράφου  στη
Δ.Τ.Ε. 39037/1809/11.04.2014 με θέμα «Εισήγηση για παράταση ισχύος του έργου
“Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου  Κορησσίας”,  στο  οποίο  ανα-
φέρει ότι: «εισηγούμαι την παράταση εκτέλεσης του παραπάνω έργου έως τις 28 Ιου-
νίου 2014 για τους εξής λόγους:
1. Η προβλεπόμενη διάρκεια στην υπ' αριθ. πρωτ. 301/22-01-2014 είναι δύο μήνες.
2. Ο ορισμός επιβλέποντα έγινε στις 10-02-2014
3. Στην πορεία η Διευθύνουσα Υπηρεσία (τηλεφωνικά) ζήτησε από το Δήμο, ως προ-
απαιτούμενο για την έναρξη του έργου, έγγραφο απαλλαγής περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης του έργου, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο στις 20/3/2014 (υπ' αριθ. πρωτ.
19950/910/7-3-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος).
4. Μετά την έγγραφη ενημέρωση προς την ΚΑ' ΕΠΚΑ για την ημερομηνία έναρξης
των εργασιών, ο Δήμος ενημερώθηκε για την αδυναμία επίβλεψης της ΚΑ' ΕΠΚΑ
των παραπάνω εργασιών, πριν τις 14/4/2014. Λαμβάνοντας υπόψη την τουριστική
περίοδο του Πάσχα ο Δήμος αιτείται την έναρξη εργασιών μετά τις 28/04/2014.
Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης εργασιών.».

13. Το έγγραφο της Δ.Τ.Ε. με Α.Π. εξερχόμενου εγγράφου 30682/1451/02.05.2014 με
το οποίο μας «αποστέλλεται αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου για παράταση
έως 05.07.2014, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ανάδοχος, μετά τα παραπάνω, δύναται
να εκτελέσει το έργο από 05.05.2014 και για δύο μήνες έως δηλαδή την 05.07.2014.
Σημειώνεται ότι «το αναθεωρημένο σχέδιο χρονοδιαγράμματος προσαρμόζεται ανα-
λόγως με το αρχικά υποβληθέν με έναρξη εργασιών την 05.05.2014 και πέρας εργα-
σιών την 05.07.2014, χωρίς άλλη αλλαγή.».
  

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανωτέρω παράταση έναρξης εργασιών
του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου Κορησσίας».

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση έναρξης εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
Γιαλισκαρίου Κορησσίας» από την 05.05.2014 και πέρας εργασιών την 05.07.2014, χωρίς
άλλη αλλαγή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2014
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Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων εκλογικών
αναμετρήσεων 18ης  & 25ης Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο
πλαίσιο των δύο εκλογικών αναμετρήσεων της 18ης Μαΐου 2014 (Δημοτικές εκλογές) και
25ης Μαΐου 2014 (Ευρωεκλογές) εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για την κάλυψη εξόδων ύψους έως 500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%), κεράσμα-
τος στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των πέντε εκλογικών τμημάτων που θα λειτουρ-
γήσουν στο νησί μας. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει  τον Κ.Α. 00.6434.0003 «Λοιπά έξοδα δημοσίων
σχέσεων του Δήμου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κέας. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της έγκρισης του απολογισμού
του οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Κέας.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 500,00€ για την κάλυψη εξόδων εκλογικών αναμετρήσεων της
18ης και  25ης Μαΐου 2014 και  δεσμεύει  αντίστοιχη  πίστωση,  που θα  βαρύνει  τον  Κ.Σ.
00.6434.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 91/2014
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Θέμα  3ο:  Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2014

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος, η οποία εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει  ότι με  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,  οι  κάτωθι  ενδιαφερόμενοι  αιτούνται  τη  χορήγηση  παράτασης
ωραρίου  μουσικής  για  το  έτος  2014  στα  καταστήματα  υγειονομικού   ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας τους:

1. ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του  Αθανασίου,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 7624/19.12.2011 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2546/24.04.2014) 

2. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ με την επωνυμία «ZEUS FABER» στο
Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:  3985/18.07.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης:
2300/15.04.2014).

3. Α.& Δ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ–ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στο Βουρκάρι Κέας με αρ.
άδειας μουσικής: 2863/12.06.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3331/09.05.2014) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας

Υγείας από θορύβους Μουσικής» 
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
5. Την υπ’  αριθμ.  128/2011 κανονιστική  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου

Κέας
6. Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
7. Το  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχουν  καταγεγραμμένες  παραβάσεις  στις  ανωτέρω

επιχειρήσεις  εντός  του  έτους  2013  -  2014,  πλην  της  επιχείρησης  του  κ.
Σταυρόπουλου  (στις  06.05.2013  και  25.08.2013)  για  παραβάσεις  περί  κοινή
ησυχίας – λειτουργίας μουσικής – ωραρίου λειτουργίας καταστήματος κ.λπ.

8. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2014 στα καταστήματα υγειονο-
μικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους:
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1. ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου,  κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 7624/19.12.2011 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2546/24.04.2014) 

2. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ με την επωνυμία «ZEUS FABER» στο
Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.  άδειας  μουσικής:  3985/18.07.2012  (αρ.  πρωτ.  αίτησης:
2300/15.04.2014).

3. Α.& Δ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ–ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στο Βουρκάρι Κέας με αρ.
άδειας μουσικής: 2863/12.06.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3331/09.05.2014) 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 92/2014
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Θέμα  4ο:  Αποδοχή  και  κατανομή  πιστώσεων  ΚΑΠ  (ΣΑΤΑ  2014)  για  κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το
υπ’  αριθμ.  πρωτ.  10854/17.04.2014  έγγραφό  του  (ΑΔΑ:  ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ),  το  Υπουργείο
Εσωτερικών  κατανέμει  ποσό  συνολικού  ύψους  18.400.000,00€  στους  Δήμους  και
Συνδέσμους αυτών για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. 

Ειδικότερα οι ΟΤΑ μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) καθαρισμός
βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ, β) καθαρισμός -
έλεγχος  χωματερών,  γ)  ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α βαθμού,  δ)
θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόροι, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ) και ε) λειτουργικά έξοδα
(υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα).

Μετά από κατανομή της Γ.Γ.  Πολιτικής  Προστασίας  και  την παρακράτηση του
Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  ο  Δήμος  Κέας  επιχορηγείται  με  το  ποσό  των
14.378,40€,  πίστωση  η  οποία  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά  για  δράσεις
πυροπροστασίας, τα έργα των οποίων θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες
Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Για  το  λόγο  αυτό,  εισηγούμαστε  την  αποδοχή  του  ποσού  των  14.378,40€,  την
πίστωσή  του  στον  ΚΑ  εσόδων  1214.0005  και  την  κατανομή  του  στους  κάτωθι  Κ.Α.
εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Κέας:

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€)
70.6233.0001 Μίσθωση  μηχανημάτων

για  την  αντιμετώπιση
έκτακτων  αναγκών  σε
περίπτωση πυρκαγιάς

2.000,00

70.6263.0001 Συντήρηση  &  επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων

2.378,40

70.6654.0001 Προμήθεια  υλικών
πυρόσβεσης

2.000,00

70.6671.0001 Ανταλλακτικά
πυροσβεστικών οχημάτων

3.000,00

70.6262.0003 Συντήρηση  &  επισκευή
πυροσβεστικών  κρουνών
δημοτικών  κτηρίων  και
οικισμών

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.378,40

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη το υπ’
αριθμ.  πρωτ.  10854/17.04.2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ)  έγγραφο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 14.378,40€, εγγραφή που
θα  πιστωθεί  στον  ΚΑ  εσόδων  1214.0005  και  η  οποία  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και την κατανέμει ως εξής: 
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€)
70.6233.0001 Μίσθωση  μηχανημάτων

για  την  αντιμετώπιση
έκτακτων  αναγκών  σε
περίπτωση πυρκαγιάς

2.000,00

70.6263.0001 Συντήρηση  &  επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων

2.378,40

70.6654.0001 Προμήθεια  υλικών
πυρόσβεσης

2.000,00

70.6671.0001 Ανταλλακτικά
πυροσβεστικών οχημάτων

3.000,00

70.6262.0003 Συντήρηση  &  επισκευή
πυροσβεστικών  κρουνών
δημοτικών  κτηρίων  και
οικισμών

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.378,40

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 93/2014
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Θέμα 5ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2014

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένε-
γα, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  με την υπ’
αριθμ. 102/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μας διαβιβάστηκε η έκθεση εκτέλε-
σης προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2014 της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας, η οποία
έχει ως εξής: 

    «Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και της απόφασης ΟΙΚ 438 ΦΕΚ
2007/Β/9-9-11 του Υπουργού Εσωτερικών «περί καθορισμού στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκ-
θεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων», η οικονομική επιτροπή  αφού ελέγξει την
υλοποίηση του προϋπολογισμού,. μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του δήμου,
υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων
και εξόδων του δήμου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της
έκθεσης τρίμηνο. 

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΥ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
01.

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥ-

ΣΙΑ
15.640,00

24.859,00

0,00
02.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗ-
ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

15.000,00 4.216,67
03.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΤΕΛΗ 
342.936,30 1.181,04

04.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙ-
ΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩ-

ΜΑΤΑ
95.009,00 2.311,75

05.
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟ-

ΡΕΣ
3.000,00 0,00

07.
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
1.600,00 705,00

11.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚ-
ΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗ-

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00
14. 

ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟ-
0,00 0,00
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ΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ-
ΔΟΣΙΕΣ

15.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ -
ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑ-

ΡΑΒΟΛΑ
24.000,00 4.544,09

16.
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00
21.

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑ-
ΚΤΙΚΑ

275.650,00
69.412,00

49.440,78
22.

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε
ΕΚΤΑΚΤΑ

2.000,00 19.747,56
32-85 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΑ – ΠΡΟΒΛΕ-
ΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑ-

ΞΗΣ 73.920,34 20.698,00 49.511,99
ΣΥΝΟΛΟ 848.755,64 114.969,00 131.658,88

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η απόκλιση (εκτέλεση – στόχος)  των ιδίων εσόδων και των ει-
σπρακτέων υπολοίπων (κωδ. 32-85) είναι θετική, δηλαδή έχουν εισπραχθεί 16.689,88 € πλέον του στόχου 
που είχε τεθεί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2014.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο σύνολο των εσόδων 
του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών και επενδυτικών επιχορηγήσεων (κωδ. 06,12,13) των ει-
σπράξεων υπέρ τρίτων (κωδ. 41,42) και του χρηματικού υπολοίπου (κωδ. 51).

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Α’ ΤΡΙ-
ΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ΤΡΙΜΗ-

ΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(εκτέλεση – στόχος)

5.649.793,81 2.033.287,00 1.824.200,59 - 209.086,41

Αναλυτικά, η αρνητική αυτή απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

Α’ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(εκτέλεση –
στόχος)

12,06,13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

186.646,42 461.084,00 - 274.437,58

01 – 22

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

131.658,88 114.969,00 16.689,88

41,42

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΥΠΕΡ  ΤΡΙ-

62.557,65 73.350,00 - 10.792,35
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ΤΩΝ

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.443.337,64 1.383.884,00 59.453,64

ΣΥΝΟΛΟ 1.824.200,59 2.033.287,00 -209.086,41

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης ,ποσό 274.437,58 € οφείλεται στις επιχορηγήσεις και
συγκεκριμένα στον κωδ. 13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» που περιλαμβάνει την επιχορήγηση
από το ΕΣΠΑ, από την οποία ο Δήμος μας εισέπραξε ποσό 195.000,00 € κατά τον μήνα Απρίλιο.

Η αρνητική απόκλιση στους κωδικούς 41 και 42 «Εισπράξεις υπέρ τρίτων»  που περιλαμβάνουν τις παρα-
κρατήσεις φόρων και εισφορών από μισθοδοσία και προμηθευτές, οφείλεται κυρίως στο ότι τα ανεξόφλητα
παραστατικά της χρήσεως 2013 που μεταφέρθηκαν στην χρήση 2014, ήταν πολύ λιγότερα από τα εκτιμώμε-
να κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2014 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Ως εκ τούτου
και τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών ήταν αντίστοιχα μειωμένα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

639.621,55 166.302,00 145.238,66
7.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2.469.418,12 449.456,00 0,00

81.
Πληρωμές υποχρε-

ώσεων (Π.Ο.Ε.)
280.000,00 155.000,00 41.240,58

67.
Πληρωμές για μετα-

βιβάσεις εισοδη-
μάτων σε τρίτους
(Επιχορηγήσεις) 160.803,03 5.500,00 0,00

61.
Αμοιβές αιρετών και

τρίτων
140.350,00

125.452,00

14.988,86
62.

Παροχές τρίτων
752.151,55 3.906,50

63.
Φόροι - Τέλη

14.150,00 843,84
64.

Λοιπά γενικά έξοδα
139.000,00 2.546,17

66.
Δαπάνες προμή-

θειας αναλωσίμων
198.900,00 0,00

68.
Λοιπά έξοδα

10.000,00 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 4.804.394,25 901.710,00 208.764,61
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Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η απόκλιση (στόχος – εκτέλεση) των δαπανών είναι θετική, δη-
λαδή οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο α΄ τρίμηνο δεν ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο του τριμήνου, 
όπως είχε ορισθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Αυτό συνέβη αφενός, όπως ήδη εκτέθηκε στο σκέλος
των εσόδων, λόγω του μικρότερου αριθμού ανεξόφλητων τιμολογίων που μεταφέρθηκαν στη χρήση 2014, και
αφετέρου λόγω του ότι μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι δα-
πάνες που επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν είναι αυτές της μισθοδοσίας και της απόδοσης παρακρατούμε-
νων φόρων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο σύνολο των δαπανών 
του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων εισπράξεων υπέρ τρίτων (κωδ 82).

Αναλυτικά, η απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

639.621,55 166.302,00 145.238,66
7.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2.469.418,12 449.456,00 0,00

81.
Πληρωμές υποχρε-

ώσεων (Π.Ο.Ε.)
280.000,00 155.000,00 41.240,58

67.
Πληρωμές για μετα-

βιβάσεις εισοδη-
μάτων σε τρίτους
(Επιχορηγήσεις) 160.803,03 5.500,00 0,00

61.
Αμοιβές αιρετών και

τρίτων
140.350,00

125.452,00

14.988,86
62.

Παροχές τρίτων
752.151,55 3.906,50

63.
Φόροι - Τέλη

14.150,00 843,84
64.

Λοιπά γενικά έξοδα
139.000,00 2.546,17

66.
Δαπάνες προμή-

θειας αναλωσίμων

198.900,00 0,00
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68.
Λοιπά έξοδα

10.000,00 0,00
82.

Αποδόσεις ει-
σπράξεων υπέρ τρί-

των

362.750,00 105.658,00 56.966,72

ΣΥΝΟΛΑ 5.167.494,25 1.007.368,00 265.731,33

Διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των δαπανών υπάρχει θετική απόκλιση ύψους 741.636,67 €.

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 
«Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Πα-
ρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013»  αναφέρονται τα εξής:

«Α. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και 
την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

- η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους,
στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ
31/03/2014 83.871,20
31/12/2013 88.129,18

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την λήξη του α΄ τριμήνου δεν  
ξεπέρασαν το ύψος των αντίστοιχων υποχρεώσεων κατά το τέλος της χρήσης 2013.  Επομένως παρουσιάζε-
ται μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων και σύμφωνα με το άρθρο που μνημονεύεται παραπάνω δεν λαμ-
βάνονται υπόψη στον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων του α΄ τριμήνου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 αναφέρονται τα εξής:
Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τι-
θέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που
υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που 
αυτές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το 
άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλι-
σης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο 
εσόδων).

Από την εφαρμογή των ανωτέρω παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της συνολικής απόκλισης 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους  τιθέμενους στόχους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -209.086,41

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 741.636,67
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩ-
ΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 532.550,26

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.033.287,00

 0,261915932

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ-
ΚΛΙΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ 26,19

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι το α΄ τρίμηνο 2014 έκλεισε με θετική απόκλιση ύψους 26,19% και ως εκ 
τούτου δεν συντρέχει λόγος υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ή λήψης μέτρων για την διόρ-
θωση της απόκλισης όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 7261/22-2-2013.

Με την παρούσα έκθεση συνυποβάλλεται και ο ταμιακός απολογιστικός πίνακας του α΄ τριμήνου για την 
διευκόλυνση του ελέγχου από την  Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Προϊσταμένη Διοικητικού – Οικονομικού

                                                                                               Μυκωνιάτη Σωτηρία»

Στην εν λόγω απόφαση επισυνάπτεται ο πίνακας ταμειακός απολογισμού και ο πίνακας
στοχοθεσίας ως ξεχωριστά αρχεία. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την υπ’
αριθμ.  102/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  την  έκθεση  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού α’ τριμήνου, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/2010 και
της απόφασης ΟΙΚ 438 ΦΕΚ 2007/Β/9-9-11

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης  προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2014 του Δήμου Κέας και
τον  αντίστοιχο  πίνακα  ταμειακού  απολογισμού,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 94/2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη
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  Πατηνιώτης Μηνάς

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

 Θεοδώρου Καλλιόπη

 Μαρούλης Φίλιππος

Παούρης Δημήτριος

 Ευαγγέλου Ιωάννης

 Λέπουρας Στυλιανός

 Βρεττός Στέφανος

 Ζουλός Νικόλαος

  Ξυδοπούλου Μαρία

Λέανδρος Εμμανουήλ
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