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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 22ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 17η  Νοεμβρίου 2021 

 

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 5379/12-11-2021 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.  
 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Νικόλαος Β. Δεμένεγας      
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας             2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 4.Μουζάκη Αντ. Σώζα  
5.Αντώνιος Ν.Λουρής    

6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
7.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς       

8.Μαρία Μ. Πατηνιώτη   

9.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας      

10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης      

11.Στυλιανός Γκρέκας  

12.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

13.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη      

  
  
 

 

 

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

ούτε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας . 
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 
22ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17/11/2021 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  5379/12-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 
Θέμα 1ο:  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για 

κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (7η-8η-9η μηνιαία κατανομή έτους 

2021) [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 
Θέμα 2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, 

κ. Ελ. Τζουβάρας ] 
 
Θέμα 3ο: Έγκριση της Μελέτης Κτηματολογίου για τη Νέα Δημοτική οδό Αγ. Σπυρίδωνα – 

Αγ. Γεώργιο Κορησσίας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4ο: Ανανέωση Σύμβασης προσωπικού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ’ τρίμηνο 2021. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ] 
 

Θέμα 6ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ] 
 

Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, 

κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 8ο: Έγκριση 12ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 9ο: Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Δεμένεγας] 
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Θέμα 1ο:  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για 

κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (7η-8η-9η μηνιαία κατανομή έτους 

2021) [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Ελ.Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος 

το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 79164/27-10-2021 

έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερωθήκαμε για την 

κατανομή με τον τίτλο “Kεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00€, το 

οποίο αποδίδεται ως 7η, 8η και 9η μηνιαία δόση έτους 2021 για το Δήμο Κέας, για κάλυψη 

δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 
Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την 7η, 8η και 9η 

μηνιαία δόση έτους 2021, συνολικού ποσού 27.540,00 € για κάλυψη έργων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής: 
 

ΚΑ 00.6737.0006: «Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης  για την προμήθεια και 

εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων»: ποσό 27.540,00 €, (με την 68/2021 και 

100/2021 αποφάσεις μας, είχαν κατανεμηθεί 41.434,00€, 6.066,00€ από  ΣΑΤΑ 5112 και το 

υπόλοιπο ποσό 2.460€ θα κατανεμηθεί σε επόμενη κατανομή) Συνολικό ποσό ΚΑ 77.500,00€ 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθμ. 

79164/27-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, με το 

οποίο ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται με τον 

τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00 €, για το Δ. Κέας, το 

οποίο αποδίδεται ως 7η, 8η και 9η μηνιαία δόση έτους 2021 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται και κατανέμει την 7η, 8η και 9η ΣΑΤΑ έτους 2021, συνολικού ποσού 27.540,00 €, για 

κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής: 
 

ΚΑ 00.6737.0006: «Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης  για την προμήθεια και 

εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων»: ποσό 27.540,00 € 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 103/2021 
 
Θέμα 2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, 

κ. Ελ. Τζουβάρας ] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το 

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του 

Ν.3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 για την 

ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού 

Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση 

Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. 
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Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται οι διαδικασίες 

σύνταξης και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 3/2021 απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του 

Δήμου Κέας, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Βάσει αυτών, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2022, έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

 

Προϋπολογιζόμενο κόστος έργων 1.739.561,83€ εκ των οποίων  
0,00€ από Ίδιους Πόρους 
197.838,16€ από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και 18.035 € από ΣΑΤΑ 2022 
129.852,00 € από Πράσινο Ταμείο 
400.000,00 € από Αντώνης Τρίτσης (πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 
928.871,67€ από ΕΣΠΑ 
0,00€ από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
64.965,00€  από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
 

Προϋπολογιζόμενο κόστος μελετών 348.864,98 €  
29.599,81€ από Ίδιους Πόρους 
113.738,05 € από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και 92.125,00€ από ΣΑΤΑ 2022 
19.002,12€ από ΘΗΣΕΑΣ 
3.200,00€ από ΠΔΕ 
11.160,00€  από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
80.040,00€  από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την παρ.1 του 

άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 

την υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

     Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 του Δήμου Κέας, όπως αυτό επισυνάπτεται στην 

παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  104/2021 
 

 
Θέμα 3ο: Έγκριση της Μελέτης Κτηματολογίου για τη Νέα Δημοτική οδό Αγ. Σπυρίδωνα – 

Αγ. Γεώργιο Κορησσίας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στις 6/6/2019 υπογράψαμε 

Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ 19SYMV005072007) με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. για την 

υλοποίηση του έργου «NΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ».  
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μας διαβίβασε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 98131/2021 

έγγραφό της, τη Μελέτη Κτηματολογίου του εν λόγω έργου, εγκεκριμένη με την υπ' αριθ. πρωτ. 

98034/2021 απόφαση του Δ/ντη Κατασκευών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ, που έχει συνταχθεί από 

την Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΧΩΡΟΣ Ε.Ε” – “ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.” - 

“ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.” 
Το έργο της νέας Δημοτικής οδού «Αγίου Σπυρίδωνα - Αγίου Γεωργίου Κορησσίας» 

σχεδιάσθηκε ώστε να παραλάβει τον κυκλοφοριακό φόρτο, να παρακαμφθεί ο οικισμός της 

Κορρησίας και να αποσυμφορηθεί ο ομώνυμος λιμένας. Είχε εγκριθεί και αδειοδοτηθεί 

περιβαλλοντικά από το 2010. Με την παρούσα Προγραμματική, προβλέπεται η επικαιροποίηση 

των μελετών και η σύνταξη μελέτης κτηματολογίου για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης των 

αναγκαίων εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου. Η χρηματοδότηση των μελετών και της 

υλοποίησης του έργου, έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το 

Ν.Αιγαίο που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

(Αρ.Απόφασης 40650/13-4-2018 (ΑΔΑ ΨΗΠ5465ΧΙ8-ΟΜΔ)). 
Ο κτηματολογικός πίνακας και το διάγραμμα των ιδιοκτησιών έχουν συνταχθεί επιμελώς, πλην 

όμως δεν έχουν ελεγχθεί οι τίτλοι των ιδιοκτησιών.Με βάση τους κτηματολογικούς πίνακες, η 

συνολική επιφάνεια των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 

15.126,57 τ.μ. 
Η περιοχή της προτεινόμενης προς κήρυξη απαλλοτρίωση βρίσκεται στον Δήμο Κέας. 
Με την με α.π. 34547/22147/18-112-2008 Απόφαση Νομάρχη, έχουν εγκριθεί οι 

περιβαλλοντικοί όροι και με το υπ΄αριθ. 68583/1088/23-6-2021 έγγραφο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την μελέτη και 

ανακύπτοντα προβλήματα από την υλοποίηση, να καταγραφούν τυχόν ελλείψεις, παραλείψεις, και 

αλλαγές τεχνικού χαρακτήρα, προτείνουμε την αναβολή του θέματος και την συζήτηση σε επόμενο 

δημοτικό συμβούλιο. Καλύτερα θα ήταν να συγκεντρώσουμε συνολικά τα ερωτήματα και να 

τεθούν υπόψη του μελετητή, ώστε να γίνει μία ενημερωτική συνάντηση μαζί του, πριν τη λήψη 

σχετικής απόφασης έγκρισης. 
 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Αναβάλλει τη συζήτηση για το θέμα περί έγκρισης  μελέτης κτηματολογίου για το έργο 

«NΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ»,  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 105/2021 
 

 

Θέμα 4ο: Ανανέωση Σύμβασης προσωπικού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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O Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 

205/τ.Α΄/31-10-2016).  
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).  
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 

156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).  
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).  
6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016), όπως 

τροποποιηθείσα (ΦΕΚ 1801/τ.Β’/24-5-2016) ισχύει.  
7. Την 4537/30-08-2016 Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του υποέργου (1) με τίτλο  

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Νότιο Αιγαίο 2014-2020» 
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4178/30-09-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη  με θέμα: «Ένταξη της 

Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002131  στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Νοτίου Αιγαίου  2014 – 2020”».  
9. Την 2474/02-08-2019 (ΑΔΑ: Ω8Γ27ΛΞ-ΩΨΦ) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα 1η 

τροποποίηση της πράξης ‘ Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Κέας” με κωδικό ΟΠΣ 5002131 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Νοτίου Αιγαίου  2014 – 2020”». 
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2791/τ.Β΄/21.12.2015) του Δήμου Κέας 

όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3076/τ.Β΄/6.09.2017 & 5015/τ.Β12-11-2018) και ισχύει 
11. Την υπ αριθ πρωτ 6159/16-11-2016 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης 

εργασίας ορισμένου χρόνου.  
12.Την υπ αριθ πρωτ 22129/22-03-2017  έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.  
13.Την υπ’ αριθ. 184/02-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΔΥΓΩΕΔ-ΦΤΞ)  απόφαση  Δημάρχου του Δήμου 

Κέας, περί «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας ».  
14.Τις υπ αριθ πρωτ 1546/02-05-2017 - 1525/02-05-2017 συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων 

ΙΔΟΧ που προσλήφθηκαν για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας»  
15.Την 5610574131/03-05-2017 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Παπαστεργίου Μιχαέλα του Δημητρίου. 
16.Την 2712617674/03-05-2017 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού  

Κουρτίδη Κυριακή του Γεωργίου .  
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17.Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί της ύπαρξης εγγεγραμμένων 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του 

προσωπικού. 
18.Το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν.4342/2015, 5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 

33/28.12.2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κστ΄ ως 

εξής:«κστ. Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, 

στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 

διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.». 
19.Την 123/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΠ0ΩΕΔ-ΤΗΜ ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “ 

Ανανέωση Σύμβασης προσωπικού Κέντρου Κοινότητας “ 
20.Το άρθρο 24 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό 

με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη ειδικών αναγκών, 
 

εισηγείται την ανανέωση  των συμβάσεων ορισμένου χρόνου από την αρχική σύμβαση έως τη λήξη 

του προγράμματος, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Κέας . 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την ανανέωση  των συμβάσεων ορισμένου χρόνου από την αρχική σύμβαση έως τη 

λήξη του προγράμματος, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Κέας . 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 106/2021 
 

 

Θέμα 5ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ’ 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 γ’ τρίμηνο του 2021 λέγοντας ότι, η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 207-2021_948ΟΩΕΔ-ΓΕΑ απόφασή 

της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (γ΄ 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 Γ΄ 
τριμήνου 2021.  

Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ 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.  
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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 Γ΄ 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 Γ΄ τριμήνου του έτους 2021. 
2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Γ΄ τριμήνου 2021 
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στοχοθεσίας προϋπολογισμού του έτους 2021. 

 
 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 Γ΄ 

τριμήνου.  

Ομάδα ΚΑΕ 
Ομαδοποιημένοι 

Κωδικοί 
Προϋπολογισμού 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 
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1. Επιχορηγήσεις 
από Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

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

(1215) + (4311) –(1315) 
869.675,51 856.201,56 -13.473,95 -1,55% 

2. Επιχορηγήσεις 
από ΠΔΕ και ΕΕ 

(1212)+ (1213) + (1216)+ 
(1219) + (1321) + (1322) 

+ (1326) + (1328) + 
(1329) - (8262)+ (1217) + 

(1315)+(1323)+ (1324) 

572.965,74 386.820,09 -186.145,65 -32,49% 

3α. Ίδια Έσοδα 
(01)+ (02)+ (03)+ (04) + 
(05)+ (07) + (11)+ (14) + 

(15) + (16) 
342.697,54 438.837,98 96.140,44 28,05% 

3β. Ίδια Έσοδα 
ΠΟΕ 

(21) + (22) Έσοδα 
παρελθόντων 

οικονομικών ετών 
(Π.Ο.Ε.) που 

βεβαιώνονται  για πρώτη 
φορά 

190.241,82 261.188,36 70.946,54 37,29% 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 
32 

(32) Εισπρακτέα 
υπόλοιπα - (85) 
Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 

116.356,05 96.240,68 -20.115,37 -17,29% 

5. Λοιπά Έσοδα 

(41) Εισπράξεις υπέρ 
δημοσίου και τρίτων (+) 

(42)  Επιστροφές 
χρημάτων(+) (31) 

Εισπράξεις από δάνεια + 
(4319) Λοιπά έσοδα προς 

απόδοση σε τρίτους 

356.899,83 353.083,90 -3.815,93 -1,07% 

Σύνολο Εσόδων 
(Α1) 

 2.448.836,49 2.392.372,57 -56.463,92 -2,31% 

6. Διαθέσιμα 
Ταμειακά διαθέσιμα 
κατά την 31.12 2020 

1.743.461,98 1.743.461,98  0,00% 
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Σύνολο Εσόδων 
και Διαθεσίμων 

(Α1+6) 
 4.192.298,47 4.135.834,55 -56.463,92 -1,35% 

 
Παρατηρείται αρνητική συνολική απόκλιση 1,35% 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 Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 

3α. Ίδια Έσοδα 342.697,54 438.837,98 96.140,44 28,05% 
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 190.241,82 261.188,36 70.946,54 37,29% 
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 116.356,05 96.240,68 -20.115,37 -17,29% 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 649.295,41 796.267,02 146.971,61 22,64% 

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

μια αρνητική απόκλιση στις εισπράξεις παρελθόντων οφειλών που όμως δεν επηρεάζει το συνολικό θετικό 
αποτέλεσμα. 

 
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 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 

1. Κόστος 
προσωπικού 

(60) Αμοιβές και 
έξοδα προσωπικού + 
(8111) Αμοιβές και 
έξοδα προσωπικού 

(ΠΟΕ) 

597.136,78 570.386,31 -26.750,47 -4,48% 
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2. Λοιπά έξοδα 
χρήσης 

(6) Έξοδα Χρήσης - 
(60) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 
1.222.152,89 887.265,70 -334.887,19 -27,40% 

3. Δαπάνες για 
επενδύσεις 

(+) (7)  Επενδύσεις 787.181,06 360.112,37 -427.068,69 -54,25% 

4. Πληρωμές 
ΠΟΕ 

(81) Πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) - (8111)  
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού + (83)  
Επιχορηγούμενες 

πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 

225.457,68 224.566,00 -891,68 -0,40% 

5. Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων 

(82) α) Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων - 
(8262)  Επιστροφή 

χρημάτων λόγω 
ανάκλησης 
κατανομής 

χρηματοδότησης ΠΔΕ 

293.505,34 263.324,04 -30.181,30 -10,28% 

Σύνολο Εξόδων 
(Β1) 

 3.125.433,75 2.305.654,42 -819.779,33 -26,23% 

Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Γ΄ 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. 

 

Ανεξόφλητες 
Υποχρεώσεις (Γ2) 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
140.000,00 64.392,08 -75.607,92 
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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 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 Γ΄ τρίμηνο. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 2.448.836,49 2.392.372,57 -56.463,92 

6. Διαθέσιμα 1.743.461,98 1.743.461,98  

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 4.192.298,47 4.135.834,55 -56.463,92 

    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 3.125.433,75 2.305.654,42 -819.779,33 
    

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.066.864,72 1.830.180,13 763.315,41 

    

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)  64.392,08  

    

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.066.864,72 1.765.788,05 763.315,41 

    

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 
Αποτελέσματος 

18,21%   
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Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την απόκλιση 
του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 763.315,41€. Το Οικονομικό Αποτέλεσμα για το Γ’ τρίμηνο ισούται με το 
Ταμειακό λόγω της επίτευξης του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.830.180,13€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες 
υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 64.392,08€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες. 

Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού 18,21%. 
 
 
 
 

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». 

Στο εξεταζόμενο Γ 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 7.656.638,00 

Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ 7.926.243,94 
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 269.605,94 

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 3,52% 
 
 

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 269.605,94€ οφείλεται στην εγγραφή των πιστώσεων: 
 

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

«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» 
5η αναμόρφωση 56.537,10 Επιχορήγηση για την  ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 

6η αναμόρφωση 24.490,87 
Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυρίδωνα - 

Αγ. Γεωργίου Κορησσίας (εθνικό ΠΔΕ) 

» 81.046,00 
Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των 

θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης) 

7η αναμόρφωση 44.640,00 
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  για την 

«Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας» 

» 33.132,00 
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την 

«Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και 
Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς» 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ 

 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 2.448.836,49 2.392.372,57 -56.463,92 

Συντελεστής μεταβολής 3,52%   

Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων 2.535.065,05 2.392.372,57 -142.692,48 
6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ) 1.743.461,98 1.743.461,98  

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων 
(Α1+6) 

4.278.527,03 4.135.834,55 -142.692,48 

Σύνολο Εξόδων (Β1) 3.125.433,75 2.305.654,42 -819.779,33 
Συντελεστής μεταβολής 3,52%   

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 3.235.486,69 2.305.654,42 -929.832,27 
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.043.040,34 1.830.180,13 787.139,79 

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2)  64.392,08 0,00 
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.043.040,34 1.765.788,05 787.139,79 

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. 
Αποτέλεσμα. 

18,40%   

 
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.  
 
 Η κα Γροσομανίδη, εκπρόσωπος της μειοψηφίας λέει ότι ο συνδυασμός της μειοψηφίας θα 

ψηφίσει ΠΑΡΩΝ, καθώς ο Προϋπολογισμός είναι ευθύνη της πλειοψηφίας., και το παρακολουθούν 

διακριτικά΄. 
Οι κ.κ. Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Βαλεράς και   Γκρέκας,  ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 207-2021_948ΟΩΕΔ-ΓΕΑ 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 γ’ 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: 107/2021 
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Θέμα 6ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος εισηγούμενος 

το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο Δήμος Κέας μισθώνει ακίνητο στην Κάτω 

Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού Λέπουρα, το οποίο χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο – 

εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.  
Η μίσθωσή του, σύμφωνα με την απόφαση 20/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου, θα λήξει  

στις 31/12/2021 ενώ ο Δήμος θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το ακίνητο.  
Προτείνεται η παράταση της εν λόγω μίσθωσης για δύο έτη, από την 1/1/2022 και έως 

31/12/2023 με μηνιαίο μίσθωμα 170,00€. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την διετή ανανέωση του ανωτέρω μισθωτηρίου 

συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει την κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου, στον οποίο θα εγγραφεί η σχετική πίστωση. Ανάλογη 

πίστωση θα εγγραφεί και στον επόμενο Προϋπολογισμό του 2023. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 

προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης ακινήτου στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού 

Λέπουρα, το οποίο εκμισθώνει ο Δήμος Κέας και χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο – 

εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 
Η διάρκεια της παράτασης μίσθωσης θα είναι διετής και θα έχει χρονική ισχύ από 1/1/2022 

και έως την 31/12/2023, ενώ το μίσθωμα για όλο το χρονικό διάστημα διαμορφώνεται στα 170,00€ 

μηνιαίως, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου, στον οποίο θα εγγραφεί η σχετική πίστωση. Ανάλογη 

πίστωση θα εγγραφεί και στον επόμενο Προϋπολογισμό του 2023. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 108/2021 
 

 

Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας και Προώθησης 

Αγροτικών Προϊόντων. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 

3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’), «το Δημοτικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της 

αρμοδιότητάς του.». 
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Για το λόγο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του αγροτικού τομέα και της ανάπτυξης 

αυτού για τον τόπο μας, εισηγούμαστε τη Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Προώθησης Αγροτικών προϊόντων Δήμου Κέας. 
Οι παράγραφοι 2,3 και 4 του προαναφερόμενου άρθρου του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-

2010 τ. Α’), αναφέρουν με λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής.  
 

Η επιτροπή θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, να υλοποιεί και να συντονίζει εκθέσεις , εκδηλώσεις , 

γιορτές και λοιπές δράσεις κυρίως για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Κέας . 

Εισηγούμαστε την κάτωθι σύνθεση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και Προώθησης 

Αγροτικών προϊόντων Δήμου Κέας.  
 

Πρόεδρος: Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρώτρια την κα. Στυλιανή 

Δεμένεγα, δημοτική σύμβουλο 
 

Μέλη: Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας κ. Γεώργιος Βουτσινάς με 

αναπληρώτρια την κα Ελένη Μωραΐτη 

           Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Μεριάς κ. Ιωάννης Πορίχης 

με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Βρεττό. 

            Η Πρόεδρος του συλλόγου γυναικών «|Η Μελίτη», κα Μαριάννα Τούντα, με αναπληρώτρια 

την κα Στυλιανή Πρίχη 

            Η κα Δέσποινα  Τυράσκη 

            Ο κ. Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος, και  

            Η κα Κατερίνα Πολίτη 
 

Όλα τα μέλη θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί, ενώ η Επιτροπή θα μπορεί να ζητά, 

κατά περίπτωση συνεργασία και συμβουλές ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις  επί ειδικών 

θεμάτων. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω 

διατάξεις, και την εισήγηση του Δημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και Προώθησης Αγροτικών 

Προϊόντων Δήμου Κέας αποτελούμενης από τους: 
 

Πρόεδρος: Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρώτρια την κα. Στυλιανή 

Δεμένεγα, δημοτική σύμβουλο 
 

Μέλη: Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας κ. Γεώργιος Βουτσινάς με 

αναπληρώτρια την κα Ελένη Μωραΐτη 

           Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Μεριάς κ. Ιωάννης Πορίχης 

με αναπληρωτή τον κ. Θεόδωρο Βρεττό. 

            Η Πρόεδρος του συλλόγου γυναικών «|Η Μελίτη», κα Μαριάννα Τούντα, με αναπληρώτρια 

την κα Στυλιανή Πρίχη 
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            Η κα Δέσποινα  Τυράσκη 

            Ο κ. Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος, και  

            Η κα Κατερίνα Πολίτη 
 

Όλα τα μέλη θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί, ενώ η Επιτροπή θα μπορεί να ζητά, κατά 

περίπτωση συνεργασία και συμβουλές ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις  επί ειδικών θεμάτων. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 109/2021 
 

 

 

 

 
Θέμα 8ο: Έγκριση 12ης 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 

εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2021 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2021 απόφαση, και πρέπει να 

αναμορφωθεί. Σύμφωνα και με την 208-2021_ΩΦΝΔΩΕΔ-Ξ7Χ απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Κέας εισηγούμαστε την έγκριση της 12η αναμόρφωση ως εξής: 

 

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Διαμόρφωση 

20.6011 
Τακτικές αποδοχές 

(ΜΟΝΙΜΩΝ) 
73.000,00 2.025,00 75.025,00 

20.6021 
Τακτικές αποδοχές 

(ΙΔΑΧ) 
20.000,00 -14.932,00 5.068,00 

20.6041.0001 
Τακτικές αποδοχές 
ΙΔΟΧ καθαριότητας 

38.050,00 11.500,00 49.550,00 

20.6051 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με 

σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου 

24.360,00 -173,00 24.187,00 

20.6052 

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου 
χρόνου 

5.460,00 -3.500,00 1.960,00 

20.6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων 
καθαριότητας 

10.560,00 3.500,00 14.060,00 

20.6056.0003 
Ετήσια εισφορά υπέρ 

ΤΠΔΚΥ 
2.922,00 580,00 3.502,00 

20.6412.0001 
Έξοδα μεταφοράς 

ανακυκλώσιμων υλικών 
(συσκευασίες) 

8.000,00 1.000,00 9.000,00 

  182.352,00 0,00 182.352,00 
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Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιχορήγηση μέσω Πράσινου Ταμείου για το πρόγραμμα «Συμβαδίζουμε» 

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

Διαμόρφωση 

25.6011.0001 
Τακτικές αποδοχές 

μόνιμου προσωπικού 
49.300,00 -2.000,00 47.300,00 

25.6051 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με 

σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου 

11.220,00 -230,00 10.990,00 

25.6056.0003 
Ετήσια εισφορά υπέρ 

ΤΠΔΚΥ 
1.461,00 230,00 1.691,00 

25.6672.0001 
Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων 
16.000,00 2.000,00 18.000,00 

  77.981,00 0,00 77.981,00 
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Με την 216.5/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΩ46Ψ844-ΡΦ4) απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου εντάσσεται στο 
πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» το έργο «Συμβαδίζουμε» με δικαιούχο 
την ΑΜΚΕ Diadrasis.  
Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 40/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΣ3ΩΕΔ-ΙΛΛ) όπως τροποποιήθηκε από την 
απόφαση 193/2021 ( ΑΔΑ: 9ΓΦΣΩΕΔ-2ΝΓ)  αποφάσισε  να συμμετέχει ο Δήμο Κέας ως εταίρος στην 
πρόταση έργου «Συμβαδίζουμε» στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες» 
του Πράσινου Ταμείου. 
Το ΔΣ με την απόφαση 102/2021 (ΑΔΑ: 6Τ1ΛΩΕΔ-Ι57) ενέκρινε  το  μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της 
ΑΜΚΕ και του Δήμου με σκοπό την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λοιπ
ές 

δαπά
νες 

 
 

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

Διαμόρφωση 

1319.0010 
Επιχορήγηση για την 

υλοποίηση της δράσης 
«Συμβαδίζουμε» 

0,00 4.998,00 4.998,00 

     

  

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

Διαμόρφωση 

00.6423 
Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση τρίτων 
8.000,00 498,00 8.498,00 

15.6117.0004 

Αμοιβή συνεργάτη 
συμμετοχικών 

διαδικασιών και  
συνεργασίας με την 

τοπική κοινωνία, στο 
πλαίσιο της δράσης 

«Συμβαδίζουμε» 

0,00 4.500,00 4.500,00 

  8.000,00 4.998,00 12.998,00 
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Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση 
Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6031.0001 
Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων ειδικών 

θέσεων 
29.948,00 1.262,00 31.210,00 

00.6053.0001 
Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων 

7.306,08 310,00 7.616,08 

00.6056.0003 
Ετήσια εισφορά υπέρ 

ΤΠΔΚΥ 
2.697,00 520,00 3.217,00 

00.6495.0003 

Δαπάνες παροχής 
σίτισης σε 

εργαζομένους βάσει 
του αρθ. 32 Ν. 4483 

10.300,00 -1.000,00 9.300,00 

10.6011 
Τακτικές αποδοχές 

(ΜΟΝΙΜΩΝ) 
189.407,36 3.262,00 192.669,36 

10.6051 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με 

σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου 

37.528,68 600,00 38.128,68 

10.6056.0003 
Ετήσια εισφορά υπέρ 

ΤΠΔΚΥ 
3.259,00 581,00 3.840,00 

10.6699 
Λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων 
2.500,00 300,00 2.800,00 

15.6041.0003 
Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων παιδικού 
σταθμού 

12.800,00 -12.800,00 0,00 

15.6054.0003 
Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων παιδικού 

σταθμού 
3.200,00 -3.200,00 0,00 

15.6234.0001 
Μισθώματα 

μεταφορικών μέσων 
1.000,00 -1.000,00 0,00 

30.6011 
Τακτικές αποδοχές 

(ΜΟΝΙΜΩΝ) 
30.898,00 100,00 30.998,00 

30.6051 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με 

σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου 

6.264,98 -100,00 6.164,98 

30.6056.0003 
Ετήσια εισφορά υπέρ 

ΤΠΔΚΥ 
899,00 200,00 1.099,00 

30.6233.0002 
Μίσθωση 

μηχανημάτων έργου 
για έκτακτες ανάγκες 

3.000,00 -1.000,00 2.000,00 

30.6662.0007 Προμήθεια ξυλείας 4.701,00 1.500,00 6.201,00 

30.7135.0016 

Προμήθεια μπαρών 
ασφαλείας και ειδών 

διαγράμμισης για τους 
δρόμους 

15.000,00 15.000,00 30.000,00 

70.7135.0006 
Προμήθεια εξοπλισμού 

Wi.Fi 
12.000,00 -4.535,00 7.465,00 

  372.709,10 0,00 372.709,10 
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Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου.  
 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Η κα Γροσομανίδη, ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας λέει ότι ο συνδυασμός της μειοψηφίας θα 

ψηφίσει ΠΑΡΩΝ. Η αναμόρφωση περιλαμβάνει διορθωτικές  κινήσεις του κλεισίματος του 

Προϋπολογισμού 

Οι κ.κ. Γροσομανίδη, Γκρέκας, Βαλεράς, και Πατηνιώτης 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 208-2021_ΩΦΝΔΩΕΔ-Ξ7Χ 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
( 9 ΥΠΕΡ και 4 ΠΑΡΩΝ_) 

 

Εγκρίνει την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 110/2021 

 

Θέμα 9ο: Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Δεμένεγας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα ο οποίος 

εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών 

αναγκών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας εισηγούμαστε την παραχώρηση μίας 

αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία, για την στέγασή του. 
Ο χώρος είναι επιφάνειας 65 τ.μ., περιλαμβάνει γραφεία και ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

τουαλέτα - μπάνιο, κουζίνα, τραπέζι , 2 κλίνες και 25 ξύλινους φοριαμούς. Επίσης περιλαμβάνει 

και αποθήκη 25 τ.μ. για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Κλιμακίου. 
Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την παραχώρηση στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας, μίας αίθουσας του 

Πνευματικού Κέντρου Κορησσίας «Στυλιανός Ρέστης», προκειμένου για την στέγασή του και την 

εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών του αναγκών.  
Η αίθουσα που παραχωρείται είναι επιφάνειας 65 τ.μ., περιλαμβάνει γραφεία και ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, τουαλέτα - μπάνιο, κουζίνα, τραπέζι , 2 κλίνες και 25 ξύλινους φοριαμούς. Επίσης 

περιλαμβάνει και αποθήκη 25 τ.μ. για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Κλιμακίου. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:111/2021 
 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           
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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                      

 


