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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 17ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 17η  Σεπτεμβρίου 2021 

 

Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 4288/13-9-2021 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.  
 

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              2.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος  
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   4.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

6.Αντώνιος Ν.Λουρής    

7.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
8.Μουζάκη Αντ. Σώζα   

9.Μαρία Μ. Πατηνιώτη   

10.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας      

11.Νικόλαος Β. Δεμένεγας       

12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης      

13.Στυλιανός Γκρέκας  

  

 

 

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα ενώ ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας δεν συμμετέχει. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον τεχνικό 

συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών. 
Δεν αποχώρησαν ούτε συνδέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17/9/2021 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 4288/13-9-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 2ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2021. 
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2021.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντ. Λουρής] 
 

Θέμα 4ο: Έγκριση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και                                                                        

του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 2021). [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως 

κατεπείγον, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ λέει ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η 

οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να 

αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου 

επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, 

ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει 

και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι 

επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 
 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο  είναι τα εξής : 
Θέμα 1ο: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας.  
Θέμα 2ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2021. 
Θέμα 3ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2021 
Θέμα 4ο: Έγκριση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και του 

Δήμου Κέας.  
Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 2021).  
 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεπείγον να συζητηθεί 

κατά προτεραιότητα και είναι το εξής : 
 «Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή 3ου Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης». 

Το θέμα κρίνεται αναγκαίο να τεθεί εκτός ημερησίας διάταξης, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει 

να παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την αλλαγή ημερομηνίας της διοργάνωσης του 3ου 

Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης», διότι η εν λόγω απόφαση θα υποβληθεί μαζί με 

άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων, προκειμένου 

να ληφθεί η σχετική αδειοδότηση. Ως εκ τούτου, η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να υποβληθούν εγκαίρως στην ανωτέρω υπηρεσία που θα εκδώσει την 

άδεια. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του : 
-την εισήγηση του προέδρου,  
-την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 , όπως ισχύει 
-το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συζήτηση του θέματος : 
 

«Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή 3ου Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης», 

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας 

ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 80/2021 
 

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης :  Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή 3ου Κολυμβητικού 

Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης». [Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού, 

Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, κα Δεμένεγα Στυλιανή] 
 

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού, Πολιτιστικών και Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων, κα Δεμένεγα Στυλιανή, εισηγείται το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης - 

συζητείται κατόπιν της 79 ομόφωνης απόφασης -ως εξής:  
 

«Με την υπ’αριθ. 79_2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί να 

πραγματοποιηθεί ο 3ος Κολυμβητικός Περίπατος «Λάμπρος Κατσώνης» την Παρασκευή 17 και το 

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021. Συγκεκριμένα, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο 

Κέας σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας και τον σύλλογο «Ελληνική 

Μαραθώνια Κολύμβηση». Ωστόσο, η εν λόγω διοργάνωση δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα κατά 

τις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω κωλύματος του συλλόγου «Ελληνική Μαραθώνια Κολύμβηση». 

Ως εκ τούτου, η επόμενη δυνατή ημερομηνία πραγματοποίησης είναι το Σάββατο 9 Οκτωβρίου και 

την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021.  
Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν τόσο ενήλικες όσο και παιδιά. Όπως και τις 

προηγούμενες χρονιές, πρόκειται να ακολουθηθεί η τριγωνική διαδρομή Κορησσία – Βουρκάρι – 

φάρος Αγίου Νικολάου – Κορησσία,  απόστασης περίπου 3.700 μέτρων για τους ενήλικες και 

παιδικός παράπλους  απόστασης 500μ. στην παραλία της Κορησσίας. Την εξέλιξη του 

κολυμβητικού περιπάτου θα μπορούν να παρακολουθούν οι θεατές από διάφορα σημεία του 

κόλπου.  
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Κολυμβητικού Περιπάτου θα ληφθούν όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και θα τηρηθούν τα ισχύοντα 

υγειονομικά πρωτόκολλα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της 

Εντεταλμένης Δημοτική Σύμβουλου Πολιτισμού, Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την διεξαγωγή του 3ου Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης» κατά τις 

ημέρες Σάββατο 9 Οκτωβρίου και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, στον οποίο θα έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής τόσο ενήλικες όσο και παιδιά. Πρόκειται να ακολουθηθεί η τριγωνική 
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διαδρομή Κορησσία – Βουρκάρι – φάρος Αγίου Νικολάου – Κορησσία,  απόστασης περίπου 3.700 

μέτρων για τους ενήλικες και παιδικός παράπλους  απόστασης 500μ. στην παραλία της Κορησσίας. 

Την εξέλιξη του κολυμβητικού περιπάτου θα μπορούν να παρακολουθούν οι θεατές από διάφορα 

σημεία του κόλπου.  
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Κολυμβητικού Περιπάτου θα ληφθούν όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και θα τηρηθούν τα ισχύοντα 

υγειονομικά πρωτόκολλα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 81/2021 
 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

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

το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: «Ο προϋπολογισμός του έτους 2021 ψηφίστηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2021 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί. Κατόπιν και της 
υπ’αριθμ. 157-2021_ΨΝΛ1ΩΕΔ-Ω05 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας προτείνουμε την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:  
 
 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ 
 
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους κοινωφελούς εργασίας.( ΦΕΚ 1256 Β΄9/4/2020).  
Η Οικονομική Επιτροπή με την  απόφαση 156-2021_6ΤΨΝΩΕΔ-ΛΝΚ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση των 
εργοδοτικών εισφορών από τον Ο.Α.Ε.Δ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. 
 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

4319.0002 Επιχορήγηση ασφαλιστικών 
εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ 15.030,52 5.300,15 20.330,67 

 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 15.030,52 5.300,15 20.330,67 

 
 
 

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 
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Με το 56982/30-7-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ, εγκρίθηκε για τον Δήμο Κέας η πρόσληψη για τον Δήμο Κέας  
καθαριστών σχολικών μονάδων με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης 28 και μέγιστο αριθμό ατόμων 9. 
Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της 141/2021 (ΑΔΑ: Ψ0Υ0ΩΕΔ-ΦΠΨ) όρισε ως μέγιστο αριθμό ωρών τις 28 
και αριθμό ατόμων 6.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο οι Δήμοι πρέπει να εγγράψουν στον  προϋπολογισμό τους τόσο στο 
σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων τις πιστώσεις για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου  -  Δεκεμβρίου 2021.  

Σύμφωνα  με το Άρθρο έκτο της ΠΝΠ 22.8.2020 (ΦΕΚ Α΄161) η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με τον Ν. 
4722/15-9-2020 (ΦΕΚ Α’ 177)  

 «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων…. προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ 
βαθμού…. διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, 
οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής» 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της χρηματοδότησης της μισθοδοσίας των σχολικών 
καθαριστριών σύμφωνα με το έγγραφο 56982 του ΥΠΕΣ και αναμορφώνουμε ως εξής: 
 
 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

1211.0001 
Επιχορήγηση για την καταβολή 
αμοιβών στις καθαρίστριες των 

σχολείων 
40.023,00 25.776,00 65.799,00 

 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές σχολικών 
καθαριστριών 31.620,00 20.325,00 51.945,00 

15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 8.403,00 5.451,00 13.854,00 

  40.023,00 25.776,00 65.799,00 

 
 
 
 

Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. 

 
Με την 61397/17-8-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΧΞ), αποδόθηκαν στου 

δικαιούχους Δήμους πιστώσεις που θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την 
εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. Για τον Δήμο Κέας το ποσό αυτό ήταν 
20.800,00€.  

Σύμφωνα  με το Άρθρο έκτο της ΠΝΠ 22.8.2020 (ΦΕΚ Α΄161) η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με τον Ν. 
4722/15-9-2020 (ΦΕΚ Α’ 177)  

 «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων…. προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ 
βαθμού…. διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, 
οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής» 
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της χρηματοδότησης της μισθοδοσίας των σχολικών 
καθαριστριών σύμφωνα με το έγγραφο 61397 του ΥΠΕΣ και αναμορφώνουμε ως εξής: 
  

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

1219.0004 
Επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων 

και επιτακτικών αναγκών λόγω 
εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 

23.100,00 20.800,00 43.900,00 

Από την επιχορήγηση αυτή θα καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες. 
 
 

Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας 
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Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά 
και ειδικά τακτικά 

επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ) 

75.920,00 -2.920,00 73.000,00 

20.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
ΜΟΝΙΜΩΝ 

1.200,00 -1.200,00 0,00 

20.6041.0002 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 
ηλεκτρολόγου 10.760,00 -2.760,00 8.000,00 

20.6041.0003 
Τακτικές αποδοχές 

μακροχρόνια ανέργων 
ΟΑΕΔ (25%) 

5.250,00 -5.250,00 0,00 

20.6054.0002 
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

ηλεκτρολόγου 
2.365,00 -365,00 2.000,00 

20.6054.0003 
Εργοδοτικές εισφορές 
μακροχρόνια ανέργων 

ΟΑΕΔ (25%) 
2.520,00 -2.520,00 0,00 

20.6061 
Παροχές ένδυσης (ένδυση 

εργατοτεχνικού και 
ένστολου προσωπικού) 

3.850,00 -3.850,00 0,00 

20.6117.0002 Διαχείριση λειτουργίας 
ΧΥΤΑ 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 

20.6117.0004 
Αμοιβή συμβούλου για 

την εκτίμηση των ζημιών 
στον ΧΥΤΑ 

5.000,00 -2.300,00 2.700,00 

20.6117.0006 

Αμοιβή συμβούλου για 
την πράξη «Υποστήριξη 

στην υλοποίηση Τοπικού 
Σχεδίου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων» 

0,00 15.000,00 15.000,00 

20.6142.0001 Τοποθέτηση φωτιστικών 
σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ 8.000,00 -2.500,00 5.500,00 

20.6211.0001 
Οφειλές από ηλεκτρικό 
ρεύμα για φωτισμό & 

παραγωγική διαδικασία 
31.000,00 6.000,00 37.000,00 

20.6261.0002 

Συντήρηση και επισκευή 
ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ 
2021-22 

5.855,42 -5.500,00 355,42 

20.6262.0017 
Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών εγκαταστάσεων 

(πλην κτιρίων) ΧΥΤΑ 
4.500,00 -3.635,00 865,00 

20.6277.0017 
Δαπάνη ανακύκλωσης 

μπαζών και οικοδομικών 
υλικών 

0,00 3.000,00 3.000,00 

20.6662.0004 Προμήθεια λαμπτήρων 
για δημοτικό φωτισμό 6.067,00 -1.000,00 5.067,00 

20.6699.0001 Λοιπές προμήθειες 
αναλωσίμων 4.287,45 -1.000,00 3.287,45 

20.6721.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ 
ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου 0,00 11.800,00 11.800,00 

  168.574,87 0,00 168.574,87 
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Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 
Διαμόρφωση 

25.6142.0003 

Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα 
παροχή ρεύματος για τις 

εγκαταστάσεις στο 
Κρεμμύδι 

5.000,00 -4.000,00 1.000,00 

25.6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος για φωτισμό 

οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

75.000,00 6.000,00 81.000,00 

25.6262.0008 

Παροχή υπηρεσιών για 
την συντήρηση 

λειτουργίας των δικτύων 
ύδρευσης 

0,00 19.200,00 19.200,00 

25.6262.0032 
Τοποθέτηση βανών 

καθαρισμού στο δίκτυο 
ύδρευσης 

19.840,00 -16.500,00 3.340,00 

25.6275.0004 Εξυγίανση και 
καθαρισμός πηγών 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

25.6662.0007 Υδραυλικά εξαρτήματα  
2020 24.800,00 -8.000,00 16.800,00 

25.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων 
ύδρευσης-αποχέτευσης 5.000,11 -1.000,00 4.000,11 

25.7135.0005 Προμήθεια δεξαμενών 
ύδρευσης 24.800,00 4.000,00 28.800,00 

25.7135.0010 

Προμήθεια ερμαρίων για 
την τοποθέτηση 

μειωτήρων πίεσης στο 
δίκτυο ύδρευσης Ιουλίδας 

14.012,00 5.300,00 19.312,00 

  178.452,11 0,00 178.452,11 
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Λοιπές Δαπάνες 

 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6312.0001 Λοιποί φόροι 21.000,00 -2.820,00 18.180,00 

00.6433.0002 Προμήθεια λευκώματος Δήμου 
Κέας 2.000,00 -2.000,00 0,00 

00.6443.0007 Δαπάνη πανηγυριού Ποισσών 700,00 -700,00 0,00 

00.6443.0008 Δαπάνη πανηγυριού Κάτω 
Μεριάς 700,00 -700,00 0,00 

00.6492 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων 

0,00 9.550,00 9.550,00 

00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 50.180,00 4.942,00 55.122,00 

00.6726.0001 Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. 5.500,00 2.000,00 7.500,00 

15.6232.0004 Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση 
παιδικού σταθμού 6.000,00 -1.754,00 4.246,00 

15.6471.0004 Φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων 2.000,00 -2.000,00 0,00 

15.6471.0006 Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή 
για την Καρθαία» 10.000,00 -988,00 9.012,00 

15.6472.0002 KEA RUN 2021 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 

15.6472.0003 Αγώνας Cyclades trail cup: Kea 
Challenge 2021 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 28.300,00 2.500,00 30.800,00 

30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων 1.500,00 470,00 1.970,00 
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70.6262.0003 
Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών κρουνών 

οικισμών (πυροπρο) 
3.000,00 1.500,00 4.500,00 

70.6262.0005 Επισκευή και συντήρηση 
ελικοδρομίου 3.000,00 4.000,00 7.000,00 

70.6262.0009 Συντήρηση και επισκευή 
αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2.060,00 2.500,00 4.560,00 

70.6264.0004 
Επισκευή και συντήρηση 

πυροσβεστικών συστημάτων 
Ελικοδρομίου 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 

70.6279.0027 Μυοκτονία και απεντόμωση 
σφαγείου 1.700,00 300,00 2.000,00 

70.7133 Έπιπλα σκεύη 2.000,00 6.500,00 8.500,00 

70.7135.0002 Προμήθεια δεξαμενών 
πυρόσβεσης (πυροπρο) 3.069,19 -1.500,00 1.569,19 

  151.709,19 20.800,00 172.509,19 

 
Η αύξηση των δαπανών κατά 20.800,00 € θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση για την ενίσχυση 

ρευστότητας λόγω της μείωσης των εσόδων, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού SARS-CoV-2.  

 
Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου. 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας λέει ότι ο συνδυασμός της μειοψηφίας θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ, 

καθώς ο Προϋπολογισμός και η παρακολούθησή του είναι ευθύνη της Δημάρχου και της πλειοψηφίας. 
Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας, , Πατηνιώτης, Σ.Μουζάκη, και   Γκρέκας,  ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ. 

 

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. 1/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΩΕΔ-Υ72) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2021  
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 157-2021_ΨΝΛ1ΩΕΔ-Ω05 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(9 ΥΠΕΡ  και 4 ΠΑΡΩΝ) 

 

Α. Την αποδοχή της χρηματοδότησης της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών σύμφωνα με το 

έγγραφο 56982/30-7-2021 του ΥΠΕΣ, ποσού 25.776,00 €. 
 

Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης πιστώσεων που θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές 

ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες 

τους, σύμφωνα με το έγγραφο 61397/17-8-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ 69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΧΞ), ποσού 

20.800,00 €. 
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Γ. Εγκρίνει την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 82/2021 
 
 
 

Θέμα 2ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2021. 
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

 

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

Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το β’ τρίμηνο του 2021 λέγοντας ότι, η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 151-2021_69ΠΚΩΕΔ-2ΓΔ απόφασή της, την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (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 Β΄ τριμήνου 

2021.  
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 2021. 
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 2021. 
2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Β΄ τριμήνου 2021 
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στοχοθεσίας προϋπολογισμού του έτους 2021. 
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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)+(13

1)+ (1325)+ (1327) + 

(1215) + (4311) –(1315) 
669.139,05 651.841,04 -17.298,01 -2,59% 

2. Επιχορηγήσεις 

από ΠΔΕ και ΕΕ 

(1212)+ (1213) + 

(1216)+ (1219) + (1321) 

+ (1322) + (1326) + 

(1328) + (1329) - 

(8262)+ (1217) + 

(1315)+(1323)+ (1324) 

240.896,43 188.637,37 -52.259,06 -21,69% 

3α. Ίδια Έσοδα 
(01)+ (02)+ (03)+ (04) + 

(05)+ (07) + (11)+ (14) + 

(15) + (16) 
189.028,13 248.769,64 59.741,51 31,60% 

3β. Ίδια Έσοδα 

ΠΟΕ 

(21) + (22) Έσοδα 

παρελθόντων 

οικονομικών ετών 

(Π.Ο.Ε.) που 

βεβαιώνονται  για πρώτη 

φορά 

175.099,14 222.617,70 47.518,56 27,14% 



17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 17η Σεπτεμβρίου 2021 

14 

 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 

32 

(32) Εισπρακτέα 

υπόλοιπα - (85) 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 

71.783,28 68.611,80 -3.171,48 -4,42% 

5. Λοιπά Έσοδα 

(41) Εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου και τρίτων (+) 

(42)  Επιστροφές 

χρημάτων(+) (31) 

Εισπράξεις από δάνεια + 

(4319) Λοιπά έσοδα προς 

απόδοση σε τρίτους 

207.331,95 231.064,43 23.732,48 11,45% 

Σύνολο Εσόδων 

(Α1)  1.553.277,98 1.611.541,98 58.264,00 3,75% 

6. Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά 

την 31.12 2020 1.743.461,98 1.743.461,98  0,00% 

Σύνολο Εσόδων 

και Διαθεσίμων 

(Α1+6) 
 3.296.739,96 3.355.003,96 58.264,00 1,77% 

 

Παρατηρείται θετική συνολική απόκλιση 3,75% για το σύνολο των εισπραγμένων εσόδων, με τη 

μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση στην ομάδα ΚΑΕ 2 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ». 
     
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 2021 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 

3α. Ίδια Έσοδα 189.028,13 248.769,64 59.741,51 31,60% 
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 175.099,14 222.617,70 47.518,56 27,14% 
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 71.783,28 68.611,80 -3.171,48 -4,42% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 435.910,55 539.999,14 104.088,59 23,88% 
 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους  υπάρχει βελτίωση του ρυθμού είσπραξης των ιδίων εσόδων, με μια 

μικρή αρνητική απόκλιση στις εισπράξεις παρελθόντων οφειλών που όμως δεν επηρεάζει το συνολικό 

θετικό αποτέλεσμα. 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 
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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 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Ποσοστό 

Απόκλιση

ς 

1. Κόστος προσωπικού 

(60) Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού + (8111) 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού (ΠΟΕ) 

397.294,69 386.163,95 -11.130,74 -2,80% 

2. Λοιπά έξοδα χρήσης 
(6) Έξοδα Χρήσης - (60) 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 
658.830,21 455.990,31 -202.839,90 -30,79% 

3. Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7)  Επενδύσεις 326.707,66 225.415,44 -101.292,22 -31,00% 

4. Πληρωμές ΠΟΕ 

(81) Πληρωμές 

υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) - 

(8111)  Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού + (83)  

Επιχορηγούμενες 

πληρωμές υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 

225.457,68 224.475,23 -982,45 -0,44% 



17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 17η Σεπτεμβρίου 2021 

16 

 

5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων 

(82) α) Αποδόσεις εσόδων 

υπέρ Δημοσίου και τρίτων - 

(8262)  Επιστροφή 

χρημάτων λόγω ανάκλησης 

κατανομής 

χρηματοδότησης ΠΔΕ 

156.536,40 170.590,07 14.053,67 8,98% 

Σύνολο Εξόδων (Β1)  1.764.826,64 1.462.635,00 -302.191,64 -17,12% 

      

Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους δεν ξεπέρασε συνολικά τους 

αντίστοιχους στόχους. 
 

 

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12 
 

 

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των στόχων 

σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.  Ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 

το τέλος του έτους ισούται υποχρεωτικά με μηδέν, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 44485/6-8-2018. 
 

 

 

 

 

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις είναι μικρότερες του στόχου και δεν δημιουργούν αρνητική απόκλιση 

που διαμορφώνει  το οικονομικό αποτέλεσμα. Η θετική απόκλιση δεν λαμβάνεται υπόψη στην 

διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος. 
 

 

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 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2) 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

170.000,00 115.856,21 0,00 
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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 2021 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 1.553.277,98 1.611.541,98 58.264,00 

6. Διαθέσιμα 1.743.461,98 1.743.461,98  

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 3.296.739,96 3.355.003,96 58.264,00 
    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.764.826,64 1.462.635,00 -302.191,64 
    

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.531.913,32 1.892.368,96 360.455,64 
    

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 170.000,00 115.856,21 0,00 

    

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.361.913,32 1.776.512,75 360.455,64 
    

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 

Αποτελέσματος 10,93%   

 

 

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την απόκλιση 

του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 360.455,64€. Το Οικονομικό Αποτέλεσμα για το Β τρίμηνο 

ισούται με το Ταμειακό λόγω της επίτευξης του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων. 
 Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.892.368,96€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες 

υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 115.856,21€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες. 
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού 

10,93%. 
 

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ 
 

 

Με τη ΚΥΑ 34574 εισήχθη επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης να 

λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος.  
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους του π/υ, 

βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως 

συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική 

απόκλιση». 
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Στο εξεταζόμενο Β τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί  αναμορφώσεις  με τις οποίες μεταβλήθηκε το 

ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής απόκλισης αναμορφωμένου 

προϋπολογισμού.  
 

Σύνολο Π/Υ  ισχύουσας στοχοθεσίας 7.656.637,57 

Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ 7.686.397,57 
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 29.760,00 

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 0,39% 
 

 

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 29.760,00€ οφείλεται στην εγγραφή των πιστώσεων: 
 

3η αναμόρφωση 29.760,00 Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» 
 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ 
 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 1.553.277,98 1.611.541,98 58.264,00 

Συντελεστής μεταβολής 0,39%   

Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων 1.559.315,30 1.611.541,98 52.226,68 

6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ) 1.743.461,98 1.743.461,98  

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων 

(Α1+6) 
3.302.777,28 3.355.003,96 52.226,68 

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.764.826,64 1.462.635,00 -302.191,64 
Συντελεστής μεταβολής 0,39%   

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.771.686,21 1.462.635,00 -309.051,21 

Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-

Β1 
1.531.091,07 1.892.368,96 361.277,89 

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 170.000,00 115.856,21 0,00 

Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.361.091,07 1.776.512,75 361.277,89 
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. 

Αποτέλεσμα. 10,94%   

 

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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 Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας λέει ότι ο συνδυασμός της μειοψηφίας θα ψηφίσει 

ΠΑΡΩΝ, καθώς ο Προϋπολογισμός και η παρακολούθησή του είναι ευθύνη της Δημάρχου και της 

πλειοψηφίας. 
Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας, , Πατηνιώτης, Σ.Μουζάκη, και   Γκρέκας,  ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 151-2021_69ΠΚΩΕΔ-2ΓΔ 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  και 4 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το β’ τρίμηνο του έτους 2021, τους  

πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 83/2021 
 

 

 

Θέμα 3ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2021.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντ. Λουρής] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Λουρή ο οποίος 

εισηγούμενοςτο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι 

Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 

8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».  
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 

της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης ωραρίου 

μουσικής για το έτος 2021 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους: 
1. CRISCO PC IKE, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ –ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης με 

τη χρήση μουσικής 1057786 (αρ. πρωτ. αίτησης: 4002/23-8-2021) 
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν έχει βεβαιωθεί παράβαση από το ΑΤ Κέας που να σχετίζεται 

με διατάραξη κοινής ησυχίας, για το προηγούμενο έτος, πλην όμως, έχει γίνει έγγραφη καταγγελία 

από του ιδιοκτήτες της διπλανής οικίας περί της όχλησης που δημιουργεί το κατάστημα από την 

χρήση της μουσικής κυρίως στο εξωτερικό χώρο. 
Η συγκεκριμένη καταγγελία έχει αποσταλεί στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΝΑ, για 

διερεύνηση των καταγγελλομένων και παροχή οδηγιών. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΝΑ, μας 

απάντησε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - τίθεται υπόψη σας- μεταξύ άλλων ότι, το εν 

λόγω κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργεί μουσική στον υπαίθριο χώρο του. 
Επειδή ο καταγγέλλων εξακολουθεί να παραπονείται προφορικά και να εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του στην δημοτική αρχή για τη χρήση μουσικής από το εν λόγω κατάστημα,  καθόλο 
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το διάστημα της παραθεριστικής διαμονής του στο νησί, εισηγούμαι αρνητικά για την χορήγηση 

παράτασης μουσικής για το 2021 για το κατάστημα της CRISCO PC IKE στο Βουρκάρι διότι, από 

τα ανωτέρω προκύπτει πως με τη χρήση μουσικής διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  
 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΤΑΒΕΡΝΑ στη θέση Οτζιάς Κέας με αρ. γνωστοποίησης για τη χρήσης μουσικής 

1216474.001/17-9-2021 (αρ. πρωτ. αίτησης: 4386/17-9-2021) 
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν έχει βεβαιωθεί παράβαση από το ΑΤ Κέας που να σχετίζεται 

με διατάραξη κοινής ησυχίας, για το προηγούμενο έτος 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από 

θορύβους Μουσικής»  
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων  
Το ότι ο ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερος για την έκδοση της εν λόγω άδειας 
Την αρνητική εισήγηση για το ΚΥΕ CRISCO PC IKE  

Την θετική εισήγηση για το ΚΥΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο κ. Αντ. Πατηνιώτης δεν συμμετέχει στη συζήτηση και δεν ψηφίζει για το θέμα που αφορά 

στο κατάστημα της “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” λόγω του ότι έχει ίδιο συμφέρον. 
 

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

διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. ΔΕΝ Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2021 στο  καταστήμα  

της CRISCO PC IKE, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ –ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης με 

τη χρήση μουσικής 1057786 (αρ. πρωτ. αίτησης: 4002/23-8-2021). 

2. Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2021 στο  καταστήμα της 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΤΑΒΕΡΝΑ στη θέση Οτζιάς Κέας με αρ. γνωστοποίησης για τη χρήσης μουσικής 

1216474.001/17-9-2021 (αρ. πρωτ. αίτησης: 4386/17-9-2021) 
 

Η ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερη για την έκδοση της εν λόγω άδειας. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 84/2021 
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Θέμα 4ο: Έγκριση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και                                                                        

του Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι 

ένας Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού που, μεταξύ άλλων, υλοποιεί στοχευμένες 

πρωτοβουλίες θαλάσσιων καθαρισμών, οι  οποίες περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση, αποκομιδή, 

συλλογή και ανακύκλωση θαλάσσιων απορριμμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής 

οικονομίας.  
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να συνάψει Μνημόνιο Κατανόησης με την  Aegean Rebreath 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, με σκοπό τη μεταξύ μας συνεργασία σε πεδία όπως, αποκομιδή και αποθήκευση 

θαλάσσιων απορριμμάτων, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, εκπαίδευση-κατάρτιση- 

ευαισθητοποίηση πολιτών κλπ 

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει και ο καθαρισμός θαλάσσιου χώρου-βυθού Κορησσίας και 

Βουρκαρίου στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2021. 

Τίθεται υπόψη του ΔΣ το Σχέδιο Μνημονίου και καλείται να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο 

μνημονίου κατανόησης και την εισήγηση της Δημάρχου 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1-Εγκρίνει το κάτωθι Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και                                                                        

του Δήμου Κέας. 
«…..ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και                                                                        

του Δήμου Κέας 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ επισημοποιεί τη συνέργεια και τη δέσμευση μεταξύ της Aegean 

Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του Δήμου Κέας (στο εξής αμφότεροι τα  «Μέρη» και έκαστος το «Μέρος»).  
 

Σκοπός συνεργασίας των μερών είναι για :  

• την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας με σκοπό την ενίσχυση της τεχνογνωσίας,  

• την  από κοινού ανάπτυξη εργαλείων, βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία  επιμέρους συμπράξεων 

και συνεργειών,   

• την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα σχετικά με την προστασία  του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και  

• την υλοποίηση ενεργειών  σε σχέση με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση θαλάσσιων 

απορριμμάτων.  
Άρθρο I  
Τα Μέρη 

 

1. Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.   είναι ένας Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού που, 

μεταξύ άλλων, υλοποιεί  στοχευμένες πρωτοβουλίες θαλάσσιων καθαρισμών, οι  οποίες 

περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση, αποκομιδή,  συλλογή και ανακύκλωση θαλάσσιων 

απορριμμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.   

2. Ο Δήμος Κέας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)   

 



17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 17η Σεπτεμβρίου 2021 

22 

 

Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Γραμμές που διέπουν τον Προγραμματισμό Δράσεων  
 

Πλαίσιο:  

1. Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ο Δήμος Κέας θα εδραιώσουν μια στενή συνεργασία και θα 

διερευνήσουν τις  δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης θαλάσσιων 

απορριμμάτων προς όφελος των πολιτών. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης στοχεύει στον εντοπισμό 

δυνητικών  πεδίων συνεργατικής δράσης και την εδραίωση ενός πλαισίου που θα διέπει την υλοποίηση 

αυτών των δράσεων.  

2. Στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης μπορούν να συμφωνηθούν περαιτέρω πεδία 

συνεργατικής δράσης. Για την επίτευξη του σκοπού της συνεργασίας, τα Μέρη θα προβούν στην 

ενίσχυση των υφιστάμενων πρακτικών και εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων, καθώς και την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ τους.  

 

Κατευθυντήριες Αρχές 

Οι παρακάτω κατευθυντήριες αρχές θα διέπουν την προσέγγιση για τον προγραμματισμό των δράσεων που 

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Μνημονίου  Κατανόησης: 

➢ Αμοιβαίος σεβασμός, που αξιώνει από τα Μέρη να αναγνωρίζουν τις αρχές του εθελοντισμού 

και της κυκλικής οικονομίας. 

➢ Ισότητα και δικαιοσύνη, που αξιώνει από τα Μέρη να λειτουργούν με γνώμονα τη 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών για κάθε πρόσωπο που συμμερίζεται  τις ίδιες ανησυχίες. 

➢ Ειλικρίνεια και διαφάνεια,  που αξιώνει από τα Μέρη να λογοδοτούν μεταξύ τους σε όλα τα 

επίπεδα για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και να επιδεικνύουν ειλικρίνεια στις 

αποφάσεις που λαμβάνουν και την επικοινωνία που έχουν με τρίτους.  

➢ Ανεξαρτησία από κάθε θρησκευτική ή 

πολιτική/κομματική εξουσία.  

  

Άρθρο II   Πεδία Συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης  

 
Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και  ο Δήμος Κέας θα συνεργαστούν στα ακόλουθα  πεδία:  

• Αποκομιδή και αποθήκευση θαλάσσιων απορριμμάτων,  

• προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος,  

• εκπαίδευση και κατάρτιση,  

• ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων,  

• προώθηση εθελοντισμού,  

• ανάπτυξη απαραίτητης τεχνογνωσίας.  

 

Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα εστιάσει στην απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων από τον 

πυθμένα και τις ακτές, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των σχολικών κοινοτήτων 

και των αλιέων. Ο Δήμος Κέας θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του σταθμού συλλογής 

θαλάσσιων απορριμμάτων στον αλιευτικό σταθμό του νησιού. Ταυτόχρονα, μέσω της σύμπραξης των 

δύο μερών θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση 

των θαλάσσιων απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα «Μέρη» θα συνεργάζονται για την καταγραφή 

και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στις υφιστάμενες  εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.   
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Αμφότερα τα Μέρη θα συνεργάζονται με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο και 

την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας μέσα από κοινές συνέργειες.  

 

Άρθρο IΙΙ 

Εφαρμογή της Σύμπραξης των Μερών   

 
1. Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ο Δήμος Κέας θα συγκροτήσουν έναν μηχανισμό με στόχο τη 

στενή συνεργασία για την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση αυτής της σύμπραξης.  

2. Κάθε Μέρος θα ενημερώνει το έτερο Μέρος σχετικά με τον συντονιστικό ρόλο που αναλαμβάνει 

στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης.  

3. Τα Μέρη θα λειτουργούν επί τη βάση ενός κοινού σχεδίου εργασίας προκειμένου να υλοποιήσουν 

τους στόχους της σύμπραξης,  και θα συναντώνται κατά διαστήματα για να επανεξετάζουν το 

περιεχόμενο της σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν και 

των προκλήσεων που αντιμετωπιστήκαν. 

Άρθρο ΙV  

Οικονομικές Ρυθμίσεις  
 

1. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης δεν συνεπάγεται καμία νομική ή/και οικονομική δέσμευση ή 

υποχρέωση από οποιοδήποτε Μέρος προς το έτερο Μέρος.  

2. Η συμμετοχή κάθε Μέρους στην παρούσα σύμπραξη θα εξαρτάται από την ενεργοποίηση επαρκών 

οικονομικών και άλλων πόρων για την υποστήριξη  των δραστηριοτήτων του.   

3. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης δεν περιέχει καμία οικονομική υποχρέωση ή/και οικονομική 

επίπτωση για τα Μέρη.  

4. Όλα τα Μέρη δεσμεύονται να αναζητήσουν τρόπους για την ενεργοποίηση εξωτερικών πόρων με 

στόχο την περαιτέρω μελλοντική επέκταση του πεδίου δράσης της μεταξύ τους συνεργασίας, 

διαθέτοντας  ιδία κεφάλαια για κοινές ενέργειες, σύμφωνα με τις δυνατότητες του αντίστοιχου 

προϋπολογισμό τους και αποκλειστικά και μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ τους.  

5. Με μελλοντικές συμφωνίες, τα Μέρη μπορούν να προβούν σε συμπληρωματικές ρυθμίσεις 

προκειμένου να υλοποιούν τους στόχους του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης.  

6. Ωστόσο, αμφότερα τα Μέρη θα διερευνούν και άλλους πιθανούς τρόπους για την διασφάλιση της 

βιωσιμότητα των υλοποιούμενων δράσεων.  

 

Άρθρο V 

Συμπληρωματικοί Όροι της Συμφωνίας  
 

Διανοητική Ιδιοκτησία 

 

Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά κάτι διαφορετικό στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, κάθε Μέρος θα διατηρεί 

όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ευρεσιτεχνιών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των 

εμπορικών σημάτων αναφορικά με προϊόντα, εφευρέσεις, ιδέες, τεχνογνωσία ή έγγραφα και άλλα υλικά που το 
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δικαιούχο Μέρος ενδέχεται να αποκαλύπτει στο έτερο Μέρος για τους σκοπούς της παρούσας συνεργασίας.  

 

Χρήση του ονόματος, λογοτύπου και εμβλήματος της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του  Δήμου Κέας 

 

Καθένα από τα Μέρη επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το όνομα,  το λογότυπο και το έμβλημα του έτερου Μέρους,  

κατά περίπτωση και μόνο σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, εκτός αν οποιοδήποτε Μέρος ανακαλέσει την εν 

λόγω συγκατάθεση οποτεδήποτε και το γνωστοποιήσει εγγράφως στο έτερο Μέρος. Ωστόσο, αμφότερα τα Μέρη 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβάλλουν και να αναγνωρίζουν τη  συνεργασία όλων των «Μερών» σε 

κάθε υλικό επικοινωνίας ή/και κάθε άλλη  προωθητική δράση ή/και δημόσιες ανακοινώσεις, δελτία τύπου ή 

δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων.  

 

Προνόμια και Ασυλίες 

Τίποτα στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης ή σχετικό με αυτό δεν θα  θεωρείται ότι συνιστά ρητή ή σιωπηρή 

παραίτηση από οποιοδήποτε προνόμιο ή ασυλία αμφότερων των Μερών και καμία διάταξη του παρόντος 

Μνημονίου Κατανόησης δεν θα ερμηνεύεται ούτε θα εφαρμόζεται κατά τρόπο ή στον βαθμό που δεν συνάδει με 

τα εν λόγω προνόμια και ασυλίες. 

 

Μη Δεσμευτικός Χαρακτήρας  

Τα Μέρη δεν έχουν πρόθεση να προσδώσουν δεσμευτικό χαρακτήρα στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, το 

οποίο δεν προορίζεται να δημιουργήσει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση, νομικά εκτελεστό δικαίωμα ή 

υποχρέωση για οποιοδήποτε από τα Μέρη.  

 

Ατομική Ευθύνη 

Καθένα από τα Μέρη ευθύνεται ατομικά για τις δικές του πράξεις ή παραλείψεις,  καθώς και για αυτές των 

δικών του εργαζομένων,  αναδόχων και κάθε άλλου προσωπικού που απασχολείται από αυτά.   

 

Τροποποιήσεις 

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης ή των προσαρτημάτων του μπορεί να 

γίνεται μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ  των Μερών. 

 

Άρθρο VI 
Διάρκεια του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης  

 

1. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του από 

αμφότερα τα Μέρη και θα παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, εκτός εάν κάποιο 

από τα Μέρη  προβεί σε καταγγελία αυτού, με έγγραφη ειδοποίηση προ τριών (3) μηνών προς το έτερο 

Μέρος.  

2. Μετά την καταγγελία,  αμφότερα τα Μέρη θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και 

οργανωμένη αποπεράτωση των αντίστοιχων δράσεών τους δυνάμει του παρόντος Μνημονίου 

Κατανόησης, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών δράσεων αυτής της συνεργασίας.  

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τον σκοπό αυτό και 

ενεργώντας ως εκπρόσωποι των Μερών, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία κατά την ημερομηνία που 

αναγράφεται κατωτέρω.  
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Υπογραφή:_____________ 
κ. Γεώργιος Σαρελάκος 

Aegean Rebreath 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
Ημερομηνία__________ 

 .                  Υπογραφή:____________ 
Κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

Δήμαρχος Κέας 
Ημερομηνία___________ 

…………..» 
2-Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή του. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 85/2021 
 

 

Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 2021). [Εισηγητής: 

Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη 

το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, 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. σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 62036/20.08.2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 

6ΨΡ746ΜΤΛ6-Ε9Ε) κατανέμεται στο Δήμο Κέας το ποσό των 10.420,00€, αποκλειστικά και μόνο για 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης 

χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2021. Στο ποσό αυτό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,63€. Επομένως, το καθαρό ποσό 

επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 10.404,37€.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 Να αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2021 
 Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση του 

ποσού των 10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,63€) σε 

βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 00.6711.0005 
 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. 12/2021 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 

7.803,28€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
2.601,09€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 
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ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Γ΄ κατανομή) 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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 2021. 
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού των 

10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,63€) σε βάρος της 

εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής: 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
7.803,28€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
2.601,09€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Γ΄ κατανομή) 

 

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 86/2021. 
 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            



17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 17η Σεπτεμβρίου 2021 

27 

 

 
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                  

 
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                      

 

 


