
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                              ΑΔΑ: 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  21η  Ιουλίου 2014

Σήμερα,  21η   Ιουλίου  2014,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20:00  συνήλθε  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του
Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την
4911/17.07.2014 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 14 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

                                                                           1.  Ζουλός Νικόλαος
1.  Πασπάτης Πέτρος                                   2. Λέανδρος Εμμανουήλ
2.  Δεμένεγα Βασιλική                               3. Λέπουρας Στυλιανός
3.  Ξυδοπούλου Κορασίδη Μαρία             
4. Ευαγγέλου Ιωάννης                                  
5. Βελισσαροπούλου  Ειρήνη                    
6. Δεμένεγας Εμμανουήλ                         
7. Βρεττός Στέφανος                                         
8. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία 
9. Βασιλάκης Στυλιανός  
10. Παούρης Δημήτριος                                      (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
11. Πατηνιώτης Μηνάς
12. Θεοδώρου Καλλιόπη
13. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος
14. Μαρούλης Φίλιππος

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.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107/2014
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Θέμα 1ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2014 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη ο
οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι  με την υπ’
αριθμ. 174/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μας διαβιβάστηκε η έκθεση
εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2014 της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
μας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014,   η οι-
κονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του
οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την
αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.  Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.  Η έκθεση υποβάλλεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από
τη λήξη κάθε τριμήνου .

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονο-
μικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και
την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερε-
κτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της
χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με
απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπο-
βολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω
έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε
να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφω-
ση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφα-
σή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε ανα-
μόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.
Η έκθεση,  μετά των συνημμένων της  και  η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί δια-
δικτυακής ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία
Επιτόπου  για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-
2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καθορί-
ζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτε-
λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθε-
ση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οι-
κονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα
οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συ-
νημμένους πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δα-
πάνες  με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί
στο τέλος του δεύτερου τριμήνου :

Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων β΄ τριμήνου
του έτους 2014.

Πίνακας 2: Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών β΄ τριμήνου
του έτους 2014.

Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2014.
  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία

μας στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
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         Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β’ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

01.
ΠΡΟΣΟΔΟΙ  ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ  ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΑ

15.640,00

99.437,00

5.460,40

02.
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΚΙ-
ΝΗΤΗ  ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑ

13.357,00 11.423,46

03.
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ 

342.936,30 93.679,11

04.
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΑ

95.009,00 26.662,55

05.
ΦΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙ-
ΣΦΟΡΕΣ

3.000,00 0,00

07.
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

1.600,00 2.160,00

11.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚ-
ΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗ-
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ

0,00 0,00

14. 
ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟ-
ΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ-
ΔΟΣΙΕΣ

0,00 0,00

15.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
-  ΠΡΟΣΤΙΜΑ  -
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

24.000,00 9.398,14

16.
ΛΟΙΠΑ  ΕΚΤΑ-
ΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00 0,00

21.
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑ-
ΚΤΙΚΑ

289.957,61

111.059,00

139.866,43

22.
ΕΣΟΔΑ  Π.Ο.Ε
ΕΚΤΑΚΤΑ

21.569,31 19.747,56

ΣΥΝΟΛΟ 807.069,22 210.496,00 308.397,65
      Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Β’ ΤΡΙΜΗ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΥ
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

32-85 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ  –
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

73.920,34 39.917,00 81.470,04

ΣΥΝΟΛΟ 73.920,34 39.917,00 81.470,04

Από τους ανωτέρω πίνακες διαπιστώνεται ότι η πορεία είσπραξης, τόσο των
ιδίων εσόδων όσο και των εισπρακτέων υπολοίπων, κινήθηκε εντός των στόχων που
είχαν τεθεί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2014. Συγκεκριμένα οι εισπράξεις
των ιδίων εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 υπερκάλυψαν τον στόχο σε πο-
σοστό 46% της αντίστοιχης εκτίμησης και κατά το ποσό των 97.901,65 €. Στο ίδιο
επίπεδο κινήθηκαν και οι εισπράξεις των υπολοίπων προηγούμενων ετών με το ποσο-
στό  να  ανέρχεται  στο  104  %  της  αντίστοιχης  εκτίμησης  και  κατά  το  ποσό  των
41.553,00 €.

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

ΣΤΟΧΟΣ  Β’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(εκτέλεση  –
στόχος)

5.104.016,41 2.814.329,00 2.621.721,56 -192.607,44

Αναλυτικά, η αρνητική αυτή απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

Β’  ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(εκτέλεση  –
στόχος)

12,06,13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
659.250,05 1.033.332,00 -374.081,95

01 – 22 & 32

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ &

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ  ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΑ

389.867,69 250.413,00 139.454,69

41,42

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ

129.266,18 146.700,00 -17.433,82

51 1.443.337,64 1.383.884,00 59.453,64
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΟ 2.621.721,56 2.814.329,00 -192.607,44

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης στο σύνολο των εγγε-
γραμμένων εσόδων, ποσό 374.081,95 € οφείλεται στις επιχορηγήσεις και συγκεκρι-
μένα στον κωδ. 13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» που περιλαμβάνει την
επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί αρμοδίως για οποιαδήποτε απόφαση
τροποποίησης χρηματοδότησης ή απένταξη πράξεων του Δήμου στο ΕΣΠΑ και ως εκ
τούτου δεν συντρέχει λόγος μείωσης των εν λόγω εσόδων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β΄ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.
Αμοιβές  και  έξο-
δα προσωπικού

654.167,55 294.226,00 260.820,60

7.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.880.885,72 854.466,00 8.155,31

81.
Πληρωμές  υπο-
χρεώσεων  (Π.Ο-
.Ε.)

88.102,57 280.000,00 66.220,40

67.
Πληρωμές για με-
ταβιβάσεις  εισο-
δημάτων  σε  τρί-
τους  (Επιχορηγή-
σεις) 

164.502,13 11.000,00 57.827,19

61.
Αμοιβές  αιρετών
και τρίτων

165.559,00

376.356,00

50.486,53

62.
Παροχές τρίτων

782.261,61 164.347,27

63.
Φόροι - Τέλη

19.150,00 4.884,32

64.
Λοιπά γενικά έξο-
δα

142.593,00 11.312,60

66.
Δαπάνες  προμή-
θειας  αναλωσί-
μων

253.973,00 14.066,87

68.
Λοιπά έξοδα

20.000,00 2.251,66

ΣΥΝΟΛΑ 4.171.194,58 1.816.048,00 640.372,75
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Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η απόκλιση (στόχος – εκτέλεση)
των δαπανών είναι θετική, δηλαδή οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο β΄ τρί-
μηνο δεν ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο, όπως είχε ορισθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαί-
σιο Δράσης. 

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

Αναλυτικά, η απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β’ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.
Αμοιβές  και  έξο-
δα προσωπικού

654.167,55 294.226,00 260.820,6

7.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.880.885,72 854.466,00 8.155,31

81.
Πληρωμές  υπο-
χρεώσεων  (Π.Ο-
.Ε.)

88.102,57 280.000,00 66.220,40

67.
Πληρωμές για με-
ταβιβάσεις  εισο-
δημάτων  σε  τρί-
τους  (Επιχορηγή-
σεις) 

164.502,13 11.000,00 57.827,19

61.
Αμοιβές  αιρετών
και τρίτων

165.559,00

376.356,00

50.486,53

62.
Παροχές τρίτων

782.261,61 164.347,27

63.
Φόροι - Τέλη

19.150,00 4.884,32

64.
Λοιπά γενικά έξο-
δα

142.593,00 11.312,60

66.
Δαπάνες  προμή-
θειας  αναλωσί-
μων

253.973,00 14.066,87

68.
Λοιπά έξοδα

20.000,00 2.251,66

82. 366.800,00 184.881,00 110.786,96

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Β  ΤΡΙΜΗ-
ΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

( στόχος - εκτέλεση)

5.104.016,41 2.000.929,00 1.249.769,29



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                              ΑΔΑ: 

Αποδόσεις  ει-
σπράξεων  υπέρ
τρίτων
ΣΥΝΟΛΑ 4.537.994,58 2.000.929,00 751.159,71

Διαπιστώνουμε  ότι  στο  σύνολο  των  δαπανών  υπάρχει  θετική  απόκλιση  ύψους
1.249.769,29€.

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

«Α. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλί-
σεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού 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
30/06/2014 72,454,47
31/12/2013 88.129,18

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

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β΄ 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 τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές
των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλή-
ρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυ-
τές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που
προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνι-
στά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του
προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).»

Από την εφαρμογή των ανωτέρω παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογι-
σμού της συνολικής απόκλισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους  τιθέμε-
νους στόχους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ  ΕΣΟ-
ΔΩΝ -192.607,44



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                              ΑΔΑ: 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ  ΕΞΟ-
ΔΩΝ 1.249.769,29
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.057.161,85

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΜΕ  ΣΤΟΧΟ  ΕΣΟ-
ΔΩΝ 2.814.329,00
 0,3756948814
ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΠΟ-
ΚΛΙΣΗΣ  Β  ΤΡΙ-
ΜΗΝΟΥ 37,56

Συμπερασματικά  αναφέρουμε  ότι  το  β΄  τρίμηνο  2014  έκλεισε  με  θετική
απόκλιση ύψους 37,56% και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος υποχρεωτικής ανα-
μόρφωσης του προϋπολογισμού ή λήψης μέτρων για την διόρθωση της απόκλισης
όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 7261/22-2-2013.

Η Προϊσταμένη Διοικητικού – Οικονομικού
Μυκωνιάτη Σωτηρία»

Στην εν λόγω απόφαση επισυνάπτεται ο πίνακας ταμειακού 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. 174/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τον πίνακα τα-
μειακού απολογισμού, την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού β’ τριμήνου, τις
διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/2010 και της απόφασης ΟΙΚ 438 ΦΕΚ
2007/Β/9-9-11

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνει  ότι  δεν  συντρέχει  λόγος  υποχρεωτικής  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού ή λήψης μέτρων για τη διόρθωση της απόκλισης όπως αναφέρεται
στην ΚΥΑ 7261/22-2-2013. και εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης  προϋπολογισμού β’
τριμήνου 2014 του Δήμου Κέας 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 107/2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ


