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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 30 Ιουνίου 2020 

 

Σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

στην 15η κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, στη αίθουσα του 

Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 2954/29-6-2020 αιτιολογημένη 

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). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη.  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                        

2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας               

3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                         

4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

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.Μουζάκη Αντ. Σώζα 

14.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 

15.Στυλιανός Γ. Γκρέκας   

16.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       

 

 

 
 

 

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα 

Βώσικα  ούτε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. 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 

15
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/06/2020 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2954/29-6-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

 

Θέμα 1
ο
:  Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Κέας έτους 2020.  [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]  
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Θέμα: Χαρακτηρισμός συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και λήψη απόφασης επί 

των συνημμένων θεμάτων στην πρόσκληση.  

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Θεόδωρος Καμίλης λέει ότι, με την παρ.5 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση 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.»  Η λήψη αποφάσεων 

γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων». 
Με την  υπ’αριθμ. 2954/29-6-2020 αιτιολογημένη πρόσκληση καλείται σε 

κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση το δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη απόφασης στο θέμα 

«Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Κέας έτους 2020». Το εν λόγο θέμα είχε προγραμματιστεί 

να συζητηθεί στην 15
η
 Συνεδρίαση τη Δευτέρα 29/6/2020, όμως λόγω μη επαρκούς 

συμμετοχής των μελών του ΔΣ, η συνεδρίαση ματαιώθηκε. Δεδομένου ότι υπάρχει η 

καταληκτική ημερομηνία 30/6 πέραν της οποίας δεν μπορεί να γίνει αναμόρφωση του 

ΟΠΔ, αλλά και η μη λήψη απόφασης θα επιφέρει ανυπέρβλητα προβλήματα στην 

λειτουργία του Δήμου καθ’ όλο το υπόλοιπο του έτους, εισηγούμαι τον χαρακτηρισμό της 

παρούσας συνεδρίασης ως κατεπείγουσα και την λήψη απόφασης για το εν λόγω θέμα. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την ανάγκη άμεσης 

λήψης απόφασης επί του θέματος  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Το χαρακτηρισμό της 15
ης

 ειδικής συνεδρίασης ως κατεπείγουσα και τη συζήτηση του 

θέματος «Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Κέας έτους 2020»  στην παρούσα κατεπείγουσα 

συνεδρίαση. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  79/2020 
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Θέμα 1
ο
:  Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Κέας έτους 2020.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Ελ. Τζουβάρας]  

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης -το οποίο συζητείται κατόπιν της 

ομόφωνης 79/2020 απόφασης- λέει ότι: 

«Έχοντας υπ΄ όψιν 
1. Την υπ’ αριθμ.  34574/18 ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός 

διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και 

παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που 

αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» 

2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση 
σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας  

3. Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών 

και κριτηρίων 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». Στο άρθρο 10 της .  34574/18 ΚΥΑ  προβλέπεται ότι : « η παρούσα 

ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε 

ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 

7261/22.02.2013 (Β΄450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. 

4. Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για 

την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος 

στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ» 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες 

στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του 

στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και 

του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά  πρόσωπα δημοσίου δικαίου που 

είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το 

οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας αναμορφωμένων οικονομικών 

αποτελεσμάτων του  Δήμου για το έτος 2020. 

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη 

και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου 

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/17295_a0701_sel08_tb_ah_00_2012_01b_f_gr_1_.xls
http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/17295_a0701_sel08_tb_ah_00_2012_01b_f_gr_1_.xls
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προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική 

πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των 

δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την 

αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.  

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες 

αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού.     

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος 

ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών 

ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 

προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων 

υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του 

οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη 

χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Για την 

κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των 

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων  

σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να 

αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή 

της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού 

υπολοίπου. 

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από 

το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, 

ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την 

εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο 

μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης . 

 

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή 

μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, 

ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών 

προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς 

ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.  

Ως συνέπεια των ανωτέρω, και κατόπιν της 94/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΣΩΕΔ-ΧΙΥ) 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σας υποβάλλουμε το αναμορφωμένο 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας  

οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας, και παρακαλούμε όπως προβείτε στην 

έγκριση αυτού.» 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας λέει ότι, το ΟΠΔ αφορά στην εκτέλεση 

του προϋπολογισμού, κάτι που από μέρους τους παρακολουθούν διακριτικά. 

Οι κ.κ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Μουζάκη, Βαλεράς, Γκρέκας,  

Δ.Κορασίδη, ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ.      

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις, την απόφαση 94/2020(ΑΔΑ: Ψ3ΝΣΩΕΔ-ΧΙΥ)  της Οικονομικής 

Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(9 ΥΠΕΡ και 7 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2020 του 

Δήμου Κέας  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως αυτό αποτυπώνεται 

στον σχετικό πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών και που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας απόφασης.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 80/2020 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  

 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
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                      

 

 


