19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 24η Αυγούστου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 24 Αυγούστου 2020
Σήμερα, 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο στην 19η τακτική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από
την 4006/20-8-2020 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).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη 13 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
5.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
7.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
8.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
9.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
11.Στυλιανός Γ. Γκρέκας
12.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
13.Βασίλειος Στ. Βαλεράς

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
2.Μουζάκη Αντ. Σώζα
3.Αντώνιος Ν.Λουρής
4.Ιωάννης Θ.Ζιώγας ( ο οποίος συνδέθηκε κατά το
2ο θέμα)

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση δεν συμμετέχουν η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα
Βώσικα ούτε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας.
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον
τεχνικό συντονισμός της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών.
Συνδέθηκε ο κ. Ζιώγας , δεν αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη δημοτικοί σύμβουλοι
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/08/2020
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4006/20-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις του «ΕΙΔΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 2ο: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 3ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2020.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 4ο: “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών &
συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας έτους 2020 (άρθρο 7
του ΠΔ 270/81). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων.Δεμένεγας]
Θέμα 5ο: Έγκριση μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 6ο: Ορισμός αναπληρώτριας ταμία για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση της για την κίνηση του λογαριασμού.
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 7ο:«Αντικατάσταση αναπληρώτριας υπολόγου και υπευθύνου – διαχειριστή
λογαριασμών των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος.» [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 8ο: Ορισμός και αντικατάσταση αναπληρώτριας ταμία του Δήμου Κέας και χρήστη
της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ
Α.Ε. στη Τράπεζα της Ελλάδος. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]
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Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις του «ΕΙΔΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με το υπ’αριθμ. 4/11-82020 έγγραφο του Προέδρου της «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.», ζητείται ο ορισμός
εκπροσώπου του Δήμου Κέας σε όλες τις γενικές συνελεύσεις του φορέα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του Ειδικού
Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου
ΑΕ και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ.93 Ν.4685/2020, αρθ.265 Ν.3463 και
Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με Ν. 4548/2018) απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου
για τον ορισμό εκπροσώπου, για την παράστασή του ως μετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις
της «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε τον ορισμός της Δημάρχου, κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας για όλες τις τακτικές και έκτακτες
Γενικές Συνελεύσεις της «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ», για την περίοδο έως την λήξη της
παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας (31 Δεκεμβρίου 2023), με αναπληρωτή της τον
Αντιδήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα την
εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Κέας για όλες τις τακτικές και έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις της «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ», για την περίοδο έως την λήξη της
παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας (31 Δεκεμβρίου 2023), την Δήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, με αναπληρωτή της τον Αντιδήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 98/2020

Θέμα 2ο: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος
εισηγείται το 2ο θέμα περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης Π/ Υ Δήμου Κέας λέγοντας ότι, 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. 135/2020 (ΑΔΑ: ΩΧΝΧΩΕΔ-81Δ)
απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης του Π/Υ Ο.Ε.2020.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
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Κ.Α.Ε.

00.6121.0002

15.6471.0006

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αντιμισθία Αντιδημάρχου
και Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου
Δαπάνες εκδήλωσης
«Μια γιορτή για την
Καρθαία»

Εγκεκριμένος
Αναμόρφωση
Π/Υ

Τελική
Διαμόρφω
ση

37.260,00

5.130,00

42.390,00

7.000,00

-5.130,00

1.870,00

44.260,00

0,00

44.260,00

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου
Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.
Οι κ.κ. Ν.Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Γκρέκας, και Βαλεράς ψηφίζουν
ΠΑΡΩΝ
Η Κα Κορασίδη θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα και άλλοι κωδικοί πιο
σημαντικοί για να ενισχυθούν και ψηφίζει ΚΑΤΑ.
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 135/2020 (ΑΔΑ: ΩΧΝΧΩΕΔ-81Δ) .
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(8 ΥΠΕΡ, 5 ΠΑΡΩΝ και 1 ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2020 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 99/2020
Σημείωση: Συνδέθηκε ο κ. Ζιώγας κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος για το οποίο
και ψηφίζει.
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Θέμα 3ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2020.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος
εισηγείται την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το α’ τρίμηνο
λέγοντας ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 130/2020
(ΑΔΑ: ΨΦ7ΨΩΕΔ-ΤΥΣ) απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους
2020 (β΄ 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.
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 Β΄
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 Β΄ 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 Β΄ τριμήνου του έτους
2020..
2. Πίνακας 2: Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Β΄ τριμήνου 2020
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2020.
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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 Β΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης
%

1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό

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

653.325,00

621.681,04

-31.643,96

-4,84%

2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

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

137.874,00

137.874,29

0,29

0,00%

3α. Ίδια Έσοδα

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

189.228,00

188.202,18

-1.025,82

-0,54%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

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

176.891,00

174.195,05

-2.695,95

-1,52%
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4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

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

50.572,00

53.310,74

2.738,74

5,42%

5. Λοιπά Έσοδα

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

173.594,00

182.681,07

9.087,07

5,23%

1.381.484,00

1.357.944,37

-23.539,63

-1,70%

1.612.832,00

1.612.832,04

2.994.316,00

2.970.776,37

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

6. Διαθέσιμα

Ταμειακά διαθέσιμα κατά την
31.12 2018

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

0,00%

-23.539,63

-0,79%

Παρατηρούμε ότι στην εκτέλεση του π/υ εσόδων δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις
σε σχέση με τους αναμορφωμένους στόχους, στους οποίους ενσωματώθηκαν τα οικονομικά
μεγέθη που διαμορφώθηκαν κατά την λήξη του προηγούμενου έτους.
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 Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Στόχος
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ

189.228,00
176.891,00
50.572,00
416.691,00

Απολογισμός
188.202,18
174.195,05
53.310,74
415.707,97

Ποσοστό
Απόκλισης
%
-0,54%
-1,52%
5,42%
-0,24%

Απόκλιση
-1.025,82
-2.695,95
2.738,74
-983,03

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται διακριτά η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων.
Η συνολική απόκλιση του απολογισμού των ιδίων εσόδων σε σχέση με τους στόχους είναι μεν
αρνητική, όμως είναι πολλή μικρή και αυτό οφείλετε στον εξορθολογισμό των στόχων.
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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 Β΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝ
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλιση
ς

1. Κόστος
προσωπικού

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

369.585,00

348.045,11

-21.539,89

-5,83%

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

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

507.567,00

389.112,86

-118.454,14

-23,34%

3. Δαπάνες
για
επενδύσεις

(+) (7) _Επενδύσεις

184.068,00

164.421,95

-19.646,05

-10,67%
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4. Πληρωμές
ΠΟΕ

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων - (8262)
_Επιστροφή
χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης
ΠΔΕ

Σύνολο
Εξόδων (Β1)

103.366,00

83.142,33

-20.223,67

-19,57%

166.666,00

144.256,81

-22.409,19

-13,45%

1.331.252,0
0

1.128.979,06

-202.272,94

-15,19%

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
110.200,00 121.499,87

Απόκλιση
11.299,87

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».
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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 Β΄ τρίμηνο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Σύνολο εσόδων (Α1)
6. Διαθέσιμα
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
1.381.484,00
1.612.832,00
2.994.316,00

Απολογισμός
1.357.944,37
1.612.832,04
2.970.776,37

Απόκλιση
-23.539,63

Σύνολο Εξόδων (Β1)

1.331.252,00

1.128.979,06

-202.272,94

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

1.663.064,00

1.841.797,31

178.733,31

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

110.200,00

121.499,87

11.299,87

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

1.552.864,00

1.720.297,44

167.433,44

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

-23.539,63

5,59%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την
απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 178.733,31€. και η απόκλιση του Οικονομικού
Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι θετική ύψους 167.433,44€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.841.797,31€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις
απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 121.499,87€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω
ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική,
ποσοστού 5.59%.
Η Προϊσταμένη Οικονομικού
Σοφία Νεχαλιώτου..»

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.
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Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας, Πατηνιώτης, Γροσομανίδη, Γκρέκας, Βαλεράς και Κορασίδη
ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 130/2020 (ΑΔΑ:
ΨΦ7ΨΩΕΔ-ΤΥΣ) 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
(8 ΥΠΕΡ, και 6 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το β’ 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: 100/2020
Θέμα 4ο: “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών
& συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας έτους 2020
(άρθρο 7 του ΠΔ 270/81). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων.Δεμένεγας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Δεμένεγα ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’αριθμ. 7/2020
απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων
του Δήμου Κέας για το 2020 ως εξής:
«Ορίζει ως αιρετά μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας για το
διάστημα από τη λήψη της απόφασης έως την 31-12-2020:
- Τον κ. Ιωάννη Ζιώγα ως Πρόεδρο, με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτικό Σύμβουλο
κα Στυλιανή Δεμένεγα
- Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θ. Καμίλη με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Αντώνιο Λουρή
Ο μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας και η συγκρότηση της Επιτροπής θα οριστεί με
σχετική απόφαση Δημάρχου».
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 270/81, η Επιτροπή ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο και αποτελείται από δύο (2) μέλη αυτού, του ενός οριζομένου ως Προέδρου
αυτής, και ενός μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που ορίζεται με απόφαση
Δημάρχου. Η εκτίμηση από την Επιτροπή ενεργείται πριν από τη λήψη απόφασης επί του
αποτελέσματος της δημοπρασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του Π.Δ 270/81,
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Επιτροπή
Εκτίμησης η οποία μετά από επιτόπιο έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των
προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας
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διακηρύξεως και συντάσσει τεχνική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των
πρακτικών.
Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να προηγηθεί απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό
μηχανικού ως μέλους της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου (άρθρο 7 ΠΔ 270/81), ώστε να
ληφθεί υπόψη για τη σύσταση της επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 98/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΩΘΩΕΔ-Χ9Ι) απόφαση
Δημάρχου με την οποία ορίζει ως μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου
Κέας την κα Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής ως εξής:
- Ο κ. Ιωάννης Ζιώγας, δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό
μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Καμίλης με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Αντώνιο Λουρή
- Η ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας, κα Δήμητρα Δεμένεγα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την
εισήγηση του Αντιδημάρχου, το Π.Δ 270/81, το Ν.3463/2006, το Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Δήμου Κέας αποτελούμενης από
τους:
1. Ιωάννης Ζιώγας, δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος
τη Δημοτική Σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα
2. Θεόδωρος. Καμίλης, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Αντώνιο Λουρή
3. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται έως την 31/12/2020.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 101/2020
Θέμα 5ο: Έγκριση μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο και Ειρήνη Βελισσαροπούλου η
οποία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65
παρ.1 του Ν.3852/2010, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε
επιτροπή του.
Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός. Η μίσθωση του χώρου αυτού κρίνεται επιβεβλημένη λόγω
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της παντελούς απουσίας αντίστοιχης δομής, δημόσιας και ιδιωτικής από το νησί της Κέας.
Προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνω τη διεξαγωγή
δημοπρασίας σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η κατάρτιση των όρων, η
σύνταξη της διακήρυξης και η κατακύρωση όλων των δημοπρασιών είναι αρμοδιότητα της
Οικονομικής επιτροπής.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81: «Αι δημοπρασίαι δια την
εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται υπό
Επιτροπής αποτελουμένης, των μέν δήμων, εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο
δημοτικών συμβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως
Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συμβούλων.»
Με την παρ 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 ορίζεται ότι: «1.Η δημοπρασία
εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά
προηγουμένην καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ' επιτροπής,
οριζομένης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών
αυτού, του ενός οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός
μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του νομάρχου
κατά περίπτωσιν». Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των μισθώσεων ακινήτων
σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 9 του ιδίου ΠΔ.»
Η Δήμαρχος Κέας, με την υπ’ αριθ. 98/2020(ΑΔΑ: ΩΓΩΘΩΕΔ-Χ9Ι) απόφασή της
όρισε ως τρίτο μέλος της επιτροπής εκτίμησης την Δήμητρα Δεμένεγα, μηχανικό της
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Αντίστοιχα το Δημοτικό Συμβούλιο Κέα με την υπ’ αριθμ. 101//2020 απόφασή του
όρισε ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας τους:
1. Ιωάννης Ζιώγας, δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τη
Δημοτική Σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα
2. Θεόδωρος. Καμίλης, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Αντώνιο Λουρή
3. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε τη μίσθωση ακινήτου.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) το Π.Δ. 270/81 ,
2) τα άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010 και 194 του ΔΚΚ (Ν.3463/06)
3) την υπ’ αριθ. 98/2020 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό τρίτου μέλους της Επιτροπής
Εκτίμησης Ακινήτου
4) την υπ’ αριθμ 101/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής
Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας,
5) την υπ’ αριθμ. 192/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης
Επιτροπής Δημοπρασιών Δήμου Κέας
6) την παραπάνω εισήγηση
7) την ανάγκη για μίσθωση ακινήτου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, λόγω της
παντελούς απουσίας αντίστοιχης δομής, δημόσιας και ιδιωτικής από το νησί της Κέας.
Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1
του Π.Δ. 270/81, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 192/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, που
ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 101/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2020
Θέμα 6ο: Ορισμός αναπληρώτριας ταμία για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης
στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση της για την κίνηση του λογαριασμού.
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η
οποία εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ αριθμ.
196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε ληφθεί η απόφαση για το άνοιγμα
λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 1
του ΦΕΚ B 2680/1-7-2019 και είχαν ορισθεί ως εξουσιοδοτημένα όργανα για τις
απαραίτητες ενέργειες και την κίνηση του λογαριασμού, η δημοτική ταμίας Μπαλατσού
Φανή-Άννα και η αναπληρώτρια ταμίας Μπουγάδη Γεωργία.
Λόγω της μετάταξης της υπαλλήλου Μπουγάδη Γεωργίας του Σπυρίδωνα από τον
Δήμο Κέας στο Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου (ΦΕΚ 831/Γ/06-06-2020) και έχοντας υπόψη
την υπ αριθμ 512/31-07-2020 απόφαση Δημάρχου περί αντικατάστασης αναπληρώτριας
Δημοτικής Ταμία και διαχειρίστριας των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κέας,
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να απαλλάξει την υπάλληλο Μπουγάδη Γεωργία από τα
ανωτέρω καθήκοντα και να ορίσει ως αναπληρώτρια υπεύθυνη διαχειρίστρια του
λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, την
υπάλληλο Θάνου Σοφία του Γεωργίου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της ταμία
του Δήμου Κέας , Μπαλατσού Φανής-Άννας. Και να την εξουσιοδοτήσει για τις
απαραίτητες ενέργειες και την κίνηση του λογαριασμού.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα
τα ανωτέρω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αντικατάσταση της υπαλλήλου Μπουγάδη Γεωργίας από την υπάλληλο Θάνου
Σοφία του Γεωργίου ώς αναπληρώτρια ταμία του λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης που
τηρεί ο Δήμος Κέας στην Τράπεζα της Ελλάδος και την εξουσιοδότηση της για τις
απαραίτητες ενέργειες και την κίνηση του λογαριασμού σε περίπτωση κωλύματος ή
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απουσίας της δημοτικής ταμία Μπαλατσού Φανής-Άννας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:103/2020
Θέμα 7ο:«Αντικατάσταση αναπληρώτριας υπολόγου και υπευθύνου – διαχειριστή
λογαριασμών των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της
Ελλάδος.» [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
“Με την αριθμ 5/2020 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου είχε οριστεί ο υπόλογος
και ο υπεύθυνος- διαχειριστής των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και η διαχείριση των λογαριασμών
αυτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pde καθώς και η αναπληρώτρια αυτής.
Ταυτόχρονα είχε ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. που ορίζε:
α) υπόλογο των λογαριασμών των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), τον Δήμο Κέας , εκπροσωπούμενο από την Δήμαρχο Κέας κα
Βελισσαροπούλου Ειρήνη
β) υπεύθυνο διαχειριστή λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
χρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), την ταμία
του Δήμου Κέας Μπαλατσού Φανή-Άννα και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της
την αναπληρώτρια της Μπουγάδη Γεωργία.
γ) και είχε εξουσιοδοτήσει τον υπόλογο λογαριασμού να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα
δ) και τον υπεύθυνο διαχειριστή λογαριασμού να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για
τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλά και να κινεί τους λογαριασμούς τόσο στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pde,
όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος, των ανωτέρω έργων καθώς και χρηματοδοτούμενων
έργων που θα προκύψουν στο μέλλον.
Λόγω της μετάταξης της υπαλλήλου Μπουγάδη Γεωργίας του Σπυρίδωνα από τον
Δήμο Κέας στο Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου (ΦΕΚ 831/Γ/06-06-2020) και έχοντας υπόψη
την υπ αριθμ 512/31-07-2020 απόφαση Δημάρχου αντικατάστασης αναπληρώτριας
Δημοτικής Ταμία και διαχειρίστριας των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κέας,
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να απαλλάξει την Μπουγάδη Γεωργία από τα ανωτέρω
καθήκοντα και να ορίσει ως αναπληρώτρια υπεύθυνη διαχειρίστρια λογαριασμών που
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, χρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), την Θάνου Σοφία του Γεωργίου σε περίπτωση κωλύματος
ή απουσίας της ταμία του Δήμου Κέας , Μπαλατσού Φανής-Άννας.»
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Ορίζει ως υπεύθυνο διαχείρισης όλων των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα
της Ελλάδος, την ταμία του Δήμου Κέας Μπαλατσού Φανή-Άννα και σε περίπτωση
κωλύματος ή απουσίας της, την αναπληρώτριά της Θάνου Σοφία του Γεωργίου και την
εξουσιοδοτεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
αλλά και να κινεί τους λογαριασμούς τόσο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος, των ανωτέρω
έργων καθώς και χρηματοδοτούμενων έργων που θα προκύψουν στο μέλλον.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι γνωστοποιήσεως της μεταβολής της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2020
Θέμα 8ο: Ορισμός και αντικατάσταση αναπληρώτριας ταμία του Δήμου Κέας και
χρήστη της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής
υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Τράπεζα της Ελλάδος. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου ότι:
«Με την 196/2019 ΑΔΣ ελήφθη απόφαση για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης
στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε εφαρμογή αυτής υπεβλήθη το με αρ. πρωτ. 4863/22-10-2019
αίτημα για άνοιγμα του λογαριασμού, και με το 4917/24-10-2019 έγγραφο της Τράπεζας της
Ελλάδος, ανοίχτηκε ο λογαριασμός με αριθμό 24/26209564 με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ».
Με την υπ αριθμ 4/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο εκπρόσωπος του Δήμου
Κέας και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην οποία ο
Δήμος Κέας απόκτησε πρόσβαση για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από
το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς τον
λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς αφού πρώτα
πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες και κατατέθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Λόγω της μετάταξης της υπαλλήλου Μπουγάδη Γεωργίας του Σπυρίδωνα από τον Δήμο Κέας
στο Λιμενικό Ταμείο Αλοννησου (ΦΕΚ 831/Γ/06-06-2020) και έχοντας υπόψη την υπ αριθμ
512/31-07-2020 απόφαση Δημάρχου αντικατάστασης αναπληρώτριας Δημοτικής Ταμία και
διαχειρίστριας των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κέας κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση της εκπροσώπησης και στο ΔΙΑΣ Α.Ε
καθώς και την κατάργηση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε αυτή , της υπαλλήλου Μπουγάδη
Γεωργίας, η παράγραφος Δ της 4/2020 ΑΔΣ πρέπει να αλλάξει ως εξής:
Δ) να οριστούν οι υπάλληλοι που θα εκπροσωπούν τον Δήμο Κέας στην Τράπεζα της Ελλάδος ως
εξής:
1. η εκπροσώπηση του Δήμου με την Τράπεζα της Ελλάδος να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις (άρθρα 210 παρ. 2 και 283 Ν. 4555/18, άρθρου 204 του Ν.4555/18 από την
Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ) κ. Νεχαλιώτου Σοφία.
Η διενέργεια συναλλαγών μέσω internet banking – DIAS portal έως του ποσού των 30.000,00€
ανά συναλλαγή, θα πραγματοποιείται με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης από το εν λόγω σύστημα ή την υπογραφή της
υπαλλήλου Μπαλατσού Φανής-Άννας, ταμία του Δήμου Κέας και σε περίπτωση κωλύματος ή
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απουσίας της, από την αναπληρώτρια της, Θάνου Σοφία. Ενώ θα απαιτείται η ταυτόχρονη
υπογραφή ή ηλεκτρονική έγκριση και των δύο υπαλλήλων για ποσά μεγαλύτερα των 30.000,00€.
2. Ως ειδικός εκπρόσωπος η κ. Νεχαλιώτου Σοφία Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
εξουσιοδοτείται να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με την διενέργεια
συναλλαγών μέσω internet banking – DIAS portal και να προβαίνει σε κάθε συναφή με τα θέματα
αυτά ενέργεια υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο ήτοι : DCT Debtor”, έντυπο σύνδεσης
Φορέα στο ΔΙΑΣ portal, αίτηση προσχώρησης.
3.εξουσιοδοτούνται στο ΔΙΑΣ portal με τα αντίστοιχα επίπεδα εξουσιοδότησης οι κάτωθι
υπάλληλοι:

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αντικατάσταση της υπαλλήλου Μπουγάδη Γεωργίας από την υπάλληλο Θάνου Σοφία του
Γεωργίου καθώς και την κατάργηση των δικαιωμάτων πρόσβασης στη διατραπεζικής υποδομή της
ΔΙΑΣ Α.Ε., της υπαλλήλου Μπουγάδη Γεωργίας.
Η παράγραφος Δ της 04/2020 ΑΔΣ τροποποιείται ως εξής:
Δ) να οριστούν οι υπάλληλοι που θα εκπροσωπούν τον Δήμο Κέας στην Τράπεζα της Ελλάδος ως
εξής:
1. η εκπροσώπηση του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις (άρθρα 210 παρ. 2 και 283 Ν. 4555/18, άρθρου 204 του Ν.4555/18 από την
Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ) κ. Νεχαλιώτου Σοφία.
Η διενέργεια συναλλαγών μέσω internet banking – DIAS portal έως του ποσού των 30.000,00€
ανά συναλλαγή, θα πραγματοποιείται με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής από το εν λόγω συστήμα ή την υπογραφή της
υπαλλήλου Μπαλατσού Φανής-Άννας, ταμία του Δήμου Κέας και σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας της, από την αναπληρώτρια της, Θάνου Σοφία. Ενώ θα απαιτείται η ταυτόχρονη
υπογραφή ή ηλεκτρονική έγκριση και των δύο υπαλλήλων για ποσά μεγαλύτερα των 30.000,00€.
2. Ως ειδικός εκπρόσωπος η κ. Νεχαλιώτου Σοφία Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
εξουσιοδοτείται να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με την διενέργεια
συναλλαγών μέσω internet banking – DIAS portal και να προβαίνει σε κάθε συναφή με τα θέματα
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αυτά ενέργεια υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο ήτοι : DCT Debtor”, έντυπο σύνδεσης
Φορέα στο ΔΙΑΣ portal, αίτηση προσχώρησης.
3.εξουσιοδοτούνται στο ΔΙΑΣ portal με τα αντίστοιχα επίπεδα εξουσιοδότησης οι κάτωθι
υπάλληλοι:

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 105/2020

Λύεται η συνεδρίαση
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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
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