11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12η Μαΐου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 12 Μαΐου 2020
Σήμερα, 12 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020) η 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1934/85-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Επιβεβαιώνεται η απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
δήλωσαν τη συμμετοχή τους 16 μέλη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
5.Αντώνιος Ν.Λουρής
6.Ιωάννης Θ. Ζιώγας
7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
9.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
13.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
14.Στυλιανός Γ. Γκρέκας
15.Μουζάκη Αντ. Σώζα
16.Βασίλειος Στ. Βαλεράς

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση δηλώνει συμμετοχή η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των δύο Κοινοτήτων, Ιουλίδας, και
Κορησσίας.
Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη.
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Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/5/2020
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1934/8-5-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
ης

Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας
“Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2019-2020 ”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 2ο: Ανάκληση παραχωρήσεων χρήσης χώρων πρώην Κέντρου Πολιτισμού «Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ».
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 3ο: : Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Κέας 2019 – 2023. [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 4ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Β΄ κατανομή). [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 5ο: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης του Γραφείου Πληροφόρησης τουριστών
του Δήμου Κέας στο σύλλογο «Ξενομήδης» για το έτος 2020. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 6ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2020.[Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 7ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
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Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας
“Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2019-2020 ”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το θέμα «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας “Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος
2019-2020» ως εξής:
«Διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. το από 09/04/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής της
υπηρεσίας για την Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2019-2020. Σύμφωνα με
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία ορίστηκε με την 9/2019 απόφαση του Δ.Σ, «..Η κα
Ιωάννα Αντ.Διαμαντοπούλου από τις 01/03/2020 έως τις 31/03/2020 παρείχε την υπηρεσία για την
Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2019-2020
μη τηρώντας τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, όπως αυτές προδιαγράφονταν στην υπ’ αριθμ.3171/08-07-2019 σύμβαση
(ΑΔΑΜ:19SYMV005239966) ανάθεσης υπηρεσίας μεταξύ της Δημάρχου Κέας και της παραπάνω
αναδόχου, καθώς από την Παρασκευή 06/03/2020 και έως το Σάββατο 14/03/2020 η ανάδοχος δεν
εμφανίστηκε σε κανένα χώρο από τους οποίους υποχρεούνταν να παρέχει την υπηρεσία
καθαριότητας. Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της Δημάρχου, κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου και της αναδόχου, η ανάδοχος δήλωσε αδυναμία εξεύρεσης στέγης και ζήτησε αυτό
το χρονικό διάστημα να μην εργαστεί.»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κρίνοντας ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου, χωρίς όμως να επηρεάζουν την καταλληλότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών, συντάχθηκε το παρών Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών,
το οποίο και διαβιβάζεται αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αφού διαπιστώσει ότι δεν
επηρεάζεται η καταλληλότητα, μπορεί να εγκρίνει την παραλαβή των εν λόγω εργασιών με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. πρωτ. 3171/08-07-2019 σύμβαση και τις ημερομηνίες που δεν
εργάστηκε η ανάδοχος, φαίνεται ότι τα ημερομίσθια κατά τα οποία δεν παρήχθη εργασία είναι έξι (6)
και συγκεκριμένα η Παρασκευή 06/03 και η εβδομάδα από Δευτέρα 09/03 έως Παρασκευή 13/03. Το
ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες που δεν εργάστηκε η ανάδοχος προκύπτει ως εξής:
6 ημέρες * 45,32 € ανά ημερομίσθιο = 271,92 €
6 ημέρες * ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των αναλώσιμων,
του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22 (18,63%) = 50,66 €
Σύνολο: 271,92 €+50,66 € = 322,58 €
Σύνολο ύστερα από προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης αναδόχου 17,3538% = 266,60 € + φ.π.α. 24% =
330,58 €
Το ποσό που αφαιρείται είναι 330,58 € συμπ. φ.π.α. ενώ το ποσό που προκύπτει για πληρωμή είναι
844,23 € άνευ φ.π.α. και 1.046,85 € συμπ. φ.π.α. 24%…..”
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το από 09/04/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών (Νο8) της αρμόδιας
Επιτροπής Παραλαβής,
2. Το από 09/04/2020 Λογαριασμό & Πιστοποίηση προς πληρωμή παραχθείσας εργασίας
(Νο8),
3. Το άρθρο 219 του Ν 4412/2016.
καλούμαστε να αποφασίσουμε αν μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Επισημαίνεται ότι για την προεκτίμηση αμοιβής της εν λόγω
υπηρεσίας έχει ληφθεί υπόψη κόστος ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (πλήρους απασχόλησης) 45,32 €
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και συνολικό Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του
αναδόχου, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22 (15%) δέκα πέντε επί τοις εκατό.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο , αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δημάρχου και έλαβε υπόψη τη
μελέτη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με μείωση επί της
προϋπολογισθείσας αξίας, 6 ημερομισθίων, ήτοι
6 ημέρες * 45,32 € ανά ημερομίσθιο = 271,92 €
6 ημέρες * ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των αναλώσιμων,
του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22 (18,63%) = 50,66 €
Σύνολο: 271,92 €+50,66 € = 322,58 €
Σύνολο ύστερα από προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης αναδόχου 17,3538% = 266,60 € + φ.π.α. 24% =
330,58 €
Επομένως, για το χρονικό διάστημα από 01/03/2020 έως και 31/03/2020, το ποσό που αφαιρείται
είναι 330,58 € συμπ. φ.π.α., ενώ το ποσό που προκύπτει για πληρωμή για το ίδιο χρονικό διάστημα
είναι 844,23 € άνευ φ.π.α. και 1.046,85 € συμπ. φ.π.α. 24%, το οποίο κρίνεται ανάλογο προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2020
Θέμα 2ο: Ανάκληση παραχωρήσεων χρήσης χώρων πρώην Κέντρου Πολιτισμού «Η ΤΖΙΑ
ΜΑΣ». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το θέμα «Ανάκληση παραχωρήσεων
χρήσης χώρων πρώην Κέντρου Πολιτισμού «Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ» ως εξής:
«Από τη λήξη της λειτουργίας του δημοτικού ξενώνα «Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ», με διάφορες αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου και προφορικές άδειες έχουν κατά καιρούς παραχωρηθεί αίθουσες του
εν λόγω κτιρίου σε τοπικούς Συλλόγους και φορείς, με σκοπό τη στέγαση των γραφείων τους, αλλά
και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους.
Συγκεκριμένα, οι κάτωθι αποφάσεις Δ.Σ.:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Σύλλογος Φίλων Κέας
217/2008
Κυνηγετικός Σύλλογος Κέας
72/2011
Αρισταίος Αγ. Μαρίνας
170/2012
Σύνδεσμος Υδραυλικών Κέας & Κύθνου
158/2013
ΝΑΟΚ
74/2016
Επίσης, στο χώρο φιλοξενούνται, είτε με προφορικές αποφάσεις, είτε με αποφάσεις Νομικών
Προσώπων του Δήμου, που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν από τις υπηρεσίες του Δήμου:
1. Αρχείο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σιμωνίδης ο Κείος
Α/Α
1
2
3
4
5
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2. Αρχείο του Κέντρου Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών
3. Αρχείο - Εκπαιδευτικό υλικό του Δημοτικού Σχολείου Κορησσίας
Δεδομένης της κακής κατάστασης του κτιρίου, στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει τοποθετηθεί
ειδική περίφραξη για λόγους ασφαλείας και της επιπλέον επιβάρυνσης που αυτό υπέστη μετά την
φύλαξη σε αυτό 196 Παρανόμως Εισερχόμενων Προσώπων, κρίνεται απαραίτητη η ανάκληση
όλων των ανωτέρω παραχωρήσεων και η απομάκρυνση τυχόν περιουσιακών στοιχείων των
συλλόγων - φορέων.
Η εισήγησή μας αυτή μοναδικό στόχο έχει την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και
την προστασία των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στο χώρο με τη σφράγιση του κτιρίου.»
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας ψηφίζει ΥΠΕΡ για το θέμα με την εξής
παρατήρηση : "Επειδή από δημόσιες τοποθετήσεις της Δημάρχου γίνεται σκόπιμη και αυθαίρετη
εξαγωγή
συμπερασμάτων
για
την
διαχείριση
της
υπόθεσης
διεκδίκησης
της ιδιοκτησίας του ακινήτου του πρώην Κέντρου Πολιτισμού «Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ» από
τον Δήμο Κέας, ζητάμε να συζητηθεί αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα σε
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να γίνουν σαφείς τοποθετήσεις για το
θέμα."
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω την εισήγηση της Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει για λόγους ασφαλείας την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων -γραπτών και
προφορικών- χρήσης χώρων του κτιρίου «Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ» και καλεί τους ανωτέρω συλλόγους και
φορείς να απομακρύνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 56/2020
Θέμα 3ο: : Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Κέας 2019 – 2023. [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εισηγείται την Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Δήμου Κέας 2019-2023 ως κάτωθι:
«Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) θεσπίστηκε η
υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α και με
τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») στο άρθρο 266 ορίζεται ότι για τον
μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και
ετήσιο Προϋπολογισμό.
Η θεσμική υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί στην εισαγωγή
εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού. Στόχος είναι η διαδικασία του
προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των δράσεων των Ο.Τ.Α., να
αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις τόσο
το ανθρώπινο δυναμικό τους, όσο και το σύνολο, ει δυνατόν, της τοπικής κοινωνίας μέσα από την
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (αρθ. 76 του Ν. 3852/2010).
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων αποτελεί εργαλείο
για την άσκηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου, καθώς:
• Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και
πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι
πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12η Μαΐου 2020
φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ και των Νομικών
Προσώπων. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των
τοπικών υποθέσεων.
Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του
Δημοτικού Συμβουλίου. Στο όραμα και στη βούληση των Δημοτικών Αρχών πρέπει να
καταγράφεται σαφώς η επιδίωξη για ίσες ευκαιρίες και η ισότητα για όλες και όλους.
•

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του πρέπει να συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο
Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και ομάδες πολιτών.
•

• Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.
• Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης,
προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών και να
είναι ευρύτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.

Με την απόφασή της 44/2020 (ΑΔΑ: ΨΨ20ΩΕΔ-Ω0Ο) η Δήμαρχος Κέας, αφού έλαβε υπόψη
του όλες τις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους, συγκρότησε ειδική Ομάδα Έργου, με αντικείμενο
την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κέας για την περίοδο 20192023.
Η ειδική Ομάδα έργου, αφού συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του
δήμου, των νομικών προσώπων του, και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών
κοινοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τις ελλείψεις και τις προτάσεις,
συνέταξε του σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο 2019-2023 Δήμου Κέας,
ως επισυνάπτεται στην παρούσα.
Ο Επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Ν. Δεμένεγας ψηφίζει ΠΑΡΩΝ με την εξής παρατήρηση: "ο
Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Κέας 2019 – 2023 αφορά την υλοποίηση του εκλογικού
προγράμματος της πλειοψηφούσας παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου."
Οι κ.κ. Γκρέκας, Βαλεράς, Μουζάκη, Πατηνιώτης και Κορασίδη, ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ
Η κα Γροσομανίδη ψηφίζει ΚΑΤΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, και αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές ως άνω αναφερόμενες
διατάξεις, την 2/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισήγηση της Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ και 6 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2019-2023 Δήμου Κέας, όπως αυτό επισυνάπτεται ως
αναπόσπαστο τεύχος στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2020
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Θέμα 4ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Β΄ κατανομή). [Εισηγητής: Δήμαρχος,
κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το θέμα «Αποδοχή και κατανομή
πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων των ΟΤΑ (Β΄ κατανομή)» ως εξής:
«Σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων»,
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και
3. Το υπ’ αριθμ. 33587/04.05.2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το
οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 26143/28.04.2020 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 6Κ1Χ46ΜΤΛ6-9ΕΛ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των
10.370,00€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών
μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2020.
Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,56€. Επομένως το καθαρό ποσό επιχορήγησης των
σχολείων ανέρχεται σε 10.354,44€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του
προϋπολογισμού του έτους 2020
2.

Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση του
ποσού των 10.370,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,56€)
σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2020 με Κ.Α.
00.6711.0005

3.

Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών
Επιτροπών του Δήμου

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/2020 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π.
εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής:
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

7.765,83€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Β΄ κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

2.588,61€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Β΄ κατανομή)

ΣΥΝΟΛΟ

10.354,44€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Β΄ κατανομή)

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Αποδέχεται την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των
ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2020.
2.
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού των
10.370,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,56€) σε βάρος της
εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2020 με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής:
3.
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

7.765,83€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Β΄ κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

2.588,61€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Β΄ κατανομή)

ΣΥΝΟΛΟ

10.354,44€

Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Β΄ κατανομή)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 58/2020
Θέμα 5ο: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης του Γραφείου Πληροφόρησης
τουριστών του Δήμου Κέας στο σύλλογο «Ξενομήδης» για το έτος 2020. [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως
κάτωθι:
«Με το από 7/5/2020 έγγραφό του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο
Ξενομήδης» αιτείται την έγκριση παραχώρησης του γραφείου πληροφοριών των τουριστών της
Κέας για την τουριστική περίοδο του 2020.
Ο Σύλλογος αναφέρει στο αίτημά του ότι σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης, η
λειτουργία του γραφείου ως τέτοιο θα είναι υπό την ευθύνη του, αφού από αυτό θα παρέχονται
κάθε είδους χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες του νησιού και θα διανέμεται το αντίστοιχο
πληροφοριακό υλικό (χάρτες, τουριστικοί οδηγοί, δρομολόγια λεωφορείων κ.λπ.), ενώ θα υπάρχει
και καθημερινή ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των καταλυμάτων.
Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και το αρμόδιο όργανο για την
παραχώρηση αιθουσών, υπό τους εξής όρους:
 Θα προηγηθεί μερική επισκευή του χώρου από το Δήμο Κέας
 Από το χώρο θα αναρτάται και θα διατίθεται ισομερώς πάσης φύσεως τουριστικό
ενημερωτικό υλικό που αφορά στην Κέα και τις δράσεις που υλοποιούνται στο νησί
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 Το προσωπικό που θα επιλεγεί για την στελέχωση του Γραφείου Τουριστικών πληροφοριών
θα διατεθεί από τον Ξενομήδη, με δική του ευθύνη επιλογής. Τα άτομα που θα διατεθούν θα πρέπει
να έχουν επαρκή γνώση και ικανότητα να παρέχουν τις απαραίτητες τουριστικές πληροφορίες για
τις δραστηριότητες του νησιού και τις τουριστικές υπηρεσίες. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων
τους θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Τουριστικής επιτροπής.
 Στον εξωτερικό χώρο του γραφείου θα μπορεί να φιλοξενείται ο ανάδοχος της εργολαβίας
παροχής υπηρεσίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, ο οποίος –μεταξύ άλλων- θα είναι υπεύθυνος για
την είσπραξη των λιμενικών τελών. Θα διατεθεί μικρός χώρος στο εσωτερικό του γραφείου για την
φύλαξη των εγγράφων του εργολάβου.»
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το ανωτέρω αίτημα του Συλλόγου Τουριστικών
Καταλυμάτων Κέας «Ο Ξενομήδης», και την εισήγηση της Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του γραφείου πληροφόρησης τουριστών Δήμου Κέας
για την τουριστική περίοδο 2020, στο Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο Ξενομήδης»
υπό τους εξής όρους:
 Θα προηγηθεί μερική επισκευή του χώρου από το Δήμο Κέας
 Από το χώρο θα αναρτάται και θα διατίθεται ισομερώς πάσης φύσεως τουριστικό
ενημερωτικό υλικό που αφορά στην Κέα και τις δράσεις που υλοποιούνται στο νησί
 Το προσωπικό που θα επιλεγεί για την στελέχωση του Γραφείου Τουριστικών πληροφοριών
θα διατεθεί από τον Ξενομήδη, με δική του ευθύνη επιλογής. Τα άτομα που θα διατεθούν θα πρέπει
να έχουν επαρκή γνώση και ικανότητα να παρέχουν τις απαραίτητες τουριστικές πληροφορίες για
τις δραστηριότητες του νησιού και τις τουριστικές υπηρεσίες. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων
τους θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Τουριστικής επιτροπής.
 Στον εξωτερικό χώρο του γραφείου θα μπορεί να φιλοξενείται ο ανάδοχος της εργολαβίας
παροχής υπηρεσίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, ο οποίος –μεταξύ άλλων- θα είναι υπεύθυνος για
την είσπραξη των λιμενικών τελών. Θα διατεθεί μικρός χώρος στο εσωτερικό του γραφείου για την
φύλαξη των εγγράφων του εργολάβου.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 59/2020
Θέμα 6ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2020.[Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας εισηγείται την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του
Δήμου Κέας για το α’ τρίμηνο ως κάτωθι:
«Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 71/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΕ2ΩΕΔΛΕΔ) απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (α΄ τρίμηνο), βασιζόμενη
στην κάτωθι σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου:
Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των
οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
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Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες
που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την έκθεση
εκτέλεσης του Α΄ τριμήνου 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου,
που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή 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.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το Δημοτικό
Συμβούλιο, καλείται να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να προβεί σε
αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
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 διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ)
στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως
αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα επίτευξης των
στόχων για το Α΄ τρίμηνο 2020.
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες,
όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά
όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου :
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους
2020..
2. Πίνακας 2: Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Α΄ τριμήνου 2020
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2020.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων
οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι εξής
παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων
κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και «Έσοδα
ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού απόκλισης των
εσόδων.
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του
Α΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος

Απολογισμό
ς

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης
%
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1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)+
(1325)+ (1327) + (1215)

201.778,00

115.488,12

-86.289,88

-42,76%

2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1216)+ (1321) +
(1322) + (1328)- (8262)+ (1217)
+ (1323)+ (1324)

76.422,00

0,00

-76.422,00

-100,00%

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04) + (05)+
(07) + (11)+ (14) + (15) + (16) +
(1213) + (1219) + (1326)+
(1329)

102.135,00

10.087,35

-92.047,65

-90,12%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για
πρώτη φορά

66.437,00

30.543,52

-35.893,48

-54,03%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

134.143,00

31.694,35

-102.448,65

-76,37%

5. Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου
και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές
χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις
από δάνεια

272.597,00

69.887,14

-202.709,86

-74,36%

853.512,00

257.700,48

-595.811,52

-69,81%

1.404.001,00

1.612.832,04

208.831,04

14,87%

2.257.513,00

1.870.532,52

-386.980,48

-17,14%

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

6. Διαθέσιμα

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

Ταμειακά διαθέσιμα κατά την
31.12 2018

Παρατηρούμε γενικά μειωμένες εισπράξεις σε σχέση με τους στόχους. Αυτό οφείλεται εν μέρει
στην χαμηλή εισπραξιμότητα που παρουσιάζεται συχνά στην αρχή του έτους, αλλά κατά κύριο
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λόγο οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν κατά τον μήνα Μάρτιο συνέπεια των
οποίων ήταν η μειωμένη ικανότητα των οφειλετών να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους και σε
επίπεδο φορέων συντέλεσαν στην καθυστέρηση απόδοσης επιχορηγήσεων.
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, όπως
ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Ποσοστό
Στόχος
Απολογισμός
Απόκλιση
Απόκλισης
%
102.135,00
10.087,35
-92.047,65
-90,12%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
66.437,00
30.543,52
-35.893,48
-54,03%
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
134.143,00
31.694,35
-102.448,65
-76,37%
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
302.715,00
72.325,22
-230.389,78
-76,11%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται διακριτά η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων.
Η δυσκολία των οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους είναι εμφανής στον πίνακα
είσπραξης ίδιων εσόδων . Ενδεικτικό των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν κατά τον μήνα
Μάρτιο, είναι ότι οι εισπράξεις οφειλών του Μαρτίου 2020 ανήλθαν στο ποσό των 6.822,00€
έναντι των 54.071,00 € και 39.410,00€ του Μαρτίου των ετών 2019 και 2018 αντίστοιχα.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των
στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι
εξής παράμετροι:
«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του
Α΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝ
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού +
(8111) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
(ΠΟΕ)

200.696,00

165.711,36

-34.984,64

-17,43%

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12η Μαΐου 2020

2. Λοιπά έξοδα
χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης (60) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

270.437,00

35.803,21

-234.633,79

-86,76%

3. Δαπάνες για
επενδύσεις

(+) (7) _Επενδύσεις

532.006,00

0,00

-532.006,00

-100,00%

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

65.201,00

31.155,41

-34.045,59

-52,22%

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων

(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων (8262) _Επιστροφή
χρημάτων λόγω
ανάκλησης κατανομής
χρηματοδότησης ΠΔΕ

92.654,00

62.465,59

-30.188,41

-32,58%

1.160.994,0

295.135,57

-865.858,43

-74,58%

Σύνολο
Εξόδων (Β1)

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται σωρευτικά η
απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).
Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση των δαπανών δεν
πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2019
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των
στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος
Απολογισμός Απόκλιση
180.000,00 241.635,89
61.635,89
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες έννοιες,
το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των στόχων
εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των
αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του
ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως
Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί
την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε
ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος / στόχο
συνολικών εσόδων)».
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού
Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Α΄ τρίμηνο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Σύνολο εσόδων (Α1)
6. Διαθέσιμα
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
853.512,00
1.404.001,00
2.257.513,00

Απολογισμός
257.700,48
1.612.832,04
1.870.532,52

Απόκλιση
-595.811,52
208.831,04
-386.980,48

Σύνολο Εξόδων (Β1)

1.160.994,00

295.135,57

-865.858,43

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

1.096.519,00

1.575.396,95

478.877,75

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

180.000,00

241.635,89

61.635,89

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

916.519,00

1.333.761,06

417.241,86

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

18,48%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την
απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 478.877,75€. και η απόκλιση του Οικονομικού
Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι θετική ύψους 417.241,86€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.575.396,95€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες
υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 241.635,89€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού
18,48%.
Η Προϊσταμένη Οικονομικού
Σοφία Νεχαλιώτου»….»
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τους πίνακες
στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο Επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας ψηφίζει ΚΑΤΑ με την εξής παρατήρηση: ο
προϋπολογισμός καταψηφίστηκε στο σύνολό του από την αντιπολίτευση και στην παρούσα έκθεση
α τριμήνου διαπιστώνονται πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στόχους»
Οι κ.κ.Γροσομανίδη, Γκρέκας, Βαλεράς και Κορασίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ
Οι κ.κ. Μουζάκη και Πατηνιώτης ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 71/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΕ2ΩΕΔ-ΛΕΔ) της
Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του
προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και
την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ και 2 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το α’ τρίμηνο του έτους
2020, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 60/2020
Θέμα 7ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας εισηγείται το 7ο θέμα περί έγκρισης 5ης
αναμόρφωσης Π/ Υ Δήμου Κέας ως εξής:
«Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κέας για το έτος 2020 ψηφίστηκε με την υπ ‘αριθμ. 1/2020
απόφαση ΔΣ. Σύμφωνα και με την με την υπ΄αριθμ. 70/2020 (ΑΔΑ:6ΛΝΦΩΕΔ-Φ6Β) απόφασή της
Οικονομικής Επιτροπής, επειδή ο φορέα διακίνησης ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ ΑΕ μας
παραχώρησε για 20 χρόνια, έναντι αντιτίμου 500,00€ / έτος (πλέον χαρτοσήμου), την χρήση του
ακινήτου στο Ροκομένο Ιουλίδας προκειμένου να γίνει παιδικός σταθμός, υπάρχει ανάγκη
αναμόρφωσης του Π/Υ Ο.Ε.2020.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Κ.Α.Ε.

00.6739.0004

15.6232.0004

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Επιχορήγηση στον
σύλλογο «Ερασίστρατο»
για την δράση επίσκεψης
κλιμακίου γιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων
(αποφ ΔΣ 142/2019)
Μίσθωμα κτιρίου για την
στέγαση παιδικού

Εγκεκριμένος
Τελική
Αναμόρφωση
Π/Υ
Διαμόρφωση

4.800,00

- 800,00

4.000,00

0,00

800,00

800,00
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σταθμού
4.800,00

0,00

4.800,00

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου.
Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.
Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 70/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΝΦΩΕΔ-Φ6Β)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2020
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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 Κορονοϊού, οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Ιωάννης Θ. Ζιώγας
Αντώνιος Ν.Λουρής
Μαρία Μ. Πατηνιώτη
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
Νικόλαος Β. Δεμένεγας
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
Στυλιανός Γ. Γκρέκας
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
Βασίλειος Στ. Βαλεράς
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