23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 15η Δεκεμβρίου 2021
Σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 5967/10-12-2021 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 14 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
5.Αντώνιος Ν.Λουρής
6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
7.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
8.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
9.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
11.Στυλιανός Γκρέκας
12.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
13.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
14.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
3.Μουζάκη Αντ. Σώζα
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

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 απουσιάζει
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
τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/12/2021
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5967/10-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
23ης

Θέμα 1ο: Έγκριση 13ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης χώρου στο σύλλογο «Τετράποδις».
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντ. Λουρής]
Θέμα 3ο: Αντικατάσταση μέλους στην «Δημοτική Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» Δήμου
Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θεμα 4ο: Έγκριση 14ης και 15ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ, Δ΄ τακτική κατανομή 2021 και
Έκτακτη κατανομή 2021. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θέμα 6ο: Λήψη απόφαση για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδρευσης.
[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θέμα 7ο: Έγκριση 16ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
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Θέμα 1ο: Έγκριση 13ης 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 1ο 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 με την 211-2021_600ΩΩΕΔ-ΓΜ8 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας :
1) Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 656/22.11.2021 απόφαση Δημάρχου, για την κατεπείγουσα απευθείας
ανάθεση στη δικηγόρο κ.Μπαλταζάνη Αικατερίνη του Νικολάου, Μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιώς, με αρ. Μητρώου: 2805, Επαγγελματική Διεύθυνση: οδ. Νοταρά αρ. 117,
Πειραιάς, τ.κ. 185 35, όπως κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του Δήμου Κέας παραστεί
στην από 20.12.2006 διεκδικητική αγωγή του Άγγελου Κων. Μαρούλη κατά του Δήμου Κέας και
της (τότε) Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κέας και
στην από 23.4.2009 πρόσθετη παρέμβαση του Δημητρίου Γεωργ. Πατητή υπέρ του ενάγοντος
Άγγελου Μαρούλη (ως ειδικού διαδόχου του, κατόπιν συμβολαιογραφικής μεταβίβασης σε αυτόν
του επιδίκου) κατά του Δήμου Κέας και της (τότε) Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κέας,
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών” και η διάθεση
της πίστωσης θα γίνει με απόφαση διατάκτη, μετά την έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, καθώς δεν υπάρχει ικανή πίστωση στον εν λόγω ΚΑ, σύμφωνα
με το άρθρο 158 - παρ.7 του Ν.3463/2006.
2) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 13ης αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Κ.Α. Εσόδου

Περιγραφή Κ.Α.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

00.6111.0001
00.6312.0001

Αμοιβές νομικών
Λοιποί φόροι

26.500,00
6.080,00
32.580,00

550,00
-550,00
0,00

Τελική
Διαμόρφωση
27.050,00
5.530,00
32.580,00

Εισηγούμαστε στην έγκριση της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κέας ως αναφέρεται
ανωτέρω
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο κ Νικ.Δεμένεγας λέει ότι θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ όπως ψηφίζει σε όλες τις αναμορφώσεις
Προϋπολογισμών
Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Γκρέκας, Κορασίδη και Βαλεράς, ψηφίζουν
ΠΑΡΩΝ
Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

3

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Δεκεμβρίου 2021
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 211-2021_600ΩΩΕΔ-ΓΜ8
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 8 ΥΠΕΡ και 6 ΠΑΡΩΝ_)
Εγκρίνει την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021
Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 112/2021

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης χώρου στο σύλλογο «Τετράποδις».
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντ. Λουρής]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιος Λουρή ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 5789/2-12-2021
έγγραφό του, το Φιλοζωικό και Οικολογικό Σωματείο Κέας «Τετράποδις» αιτείται την
παραχώρηση χώρου από τον Δήμο, για τη στέγαση της έδρας του .
Εισηγούμαστε την παραχώρηση της μίας μικρής αίθουσας, 10 τ.μ. που βρίσκεται στο κτίριο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Ιουλίδα, κάτω από το Δημαρχείο.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το καταστατικό
του συλλόγου και την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση της μίας μικρής αίθουσας 10 τ.μ., που βρίσκεται στο κτίριο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Ιουλίδα, κάτω από το Δημαρχείο, στον Φιλοζωικό και Οικολογικό
Σωματείο Κέας «Τετράποδις», ώστε να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:113/2021
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Θέμα 3ο: Αντικατάσταση μέλους στην «Δημοτική Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» Δήμου
Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ.25/2020 απόφαση
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ασυγκρότητη της δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων Δήμου Κέας ως εξής:
α. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο
β. Δήμητρα Κορασίδη, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφούσας παράταξης
γ. Άννα Ποδογύρου, υπάλληλο της δομής Βοήθεια στο Σπίτι
δ. Μαριαλένα Ράπτη, εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του δήμου
ε. Ανδρέα Ρουσουνέλο, εκπρόσωπο από την Ένωση Επαγγελματιών «Η Πρόοδος»
στ. Μαριάννα Τούντα, εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Γυναικών Κέας «Η Μελίτη»
ζ. Μαρία Δεμένεγα, και Σπανδωνή Ιωάννη , ως εμπειρογνώμονες
Δεδομένου ότι με την υπ’αριθμ. 612/2021_(ΑΔΑ: ΨΙ7ΒΩΕΔ-1ΡΤ) απόφαση Δημάρχου- περί
ορισμού Αντιδημάρχων και εντεταλμένων Συμβούλων-, ορίζεται η δημοτική σύμβουλος κα.
Στυλιανή Δεμένεγα ως εντεταλμένη αρμόδια για θέματα Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, εισηγούμαστε την αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Δεμένεγα
και την ανάληψη καθηκόντων, ως πρόεδρος της Επιτροπής, από την κα Στυλιανή Δεμένεγα.
Επομένως, εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κέας με
νέα σύσταση ως κάτωθι:
α. Στυλιανή Δεμένεγα, εντεταλμένη σύμβουλο, ως Πρόεδρο
β. Δήμητρα Κορασίδη, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφούσας παράταξης
γ. Άννα Ποδογύρου, υπάλληλο της δομής Βοήθεια στο Σπίτι
δ. Μαριαλένα Ράπτη, εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του δήμου
ε. Ανδρέα Ρουσουνέλο, εκπρόσωπο από την Ένωση Επαγγελματιών «Η Πρόοδος»
στ. Μαριάννα Τούντα, εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Γυναικών Κέας «Η Μελίτη»
ζ. Μαρία Δεμένεγα, και Σπανδωνή Ιωάννη , ως εμπειρογνώμονες
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την παρ.2
άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19 και την εισήγηση της
Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αντικατάσταση μέλους και τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής
Ισότητας του Δήμου Κέας με νέα σύσταση ως κάτωθι:
α. Στυλιανή Δεμένεγα, εντεταλμένη σύμβουλο, ως Πρόεδρο
β. Δήμητρα Κορασίδη, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφούσας παράταξης
γ. Άννα Ποδογύρου, υπάλληλο της δομής Βοήθεια στο Σπίτι
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δ. Μαριαλένα Ράπτη, εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του δήμου
ε. Ανδρέα Ρουσουνέλο, εκπρόσωπο από την Ένωση Επαγγελματιών «Η Πρόοδος»
στ. Μαριάννα Τούντα, εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Γυναικών Κέας «Η Μελίτη»
ζ. Μαρία Δεμένεγα, και Σπανδωνή Ιωάννη , ως εμπειρογνώμονες
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 114/2021
Θεμα 4ο: Έγκριση 14ης και 15ης 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 4ο 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.
Α- Σύμφωνα με την 215-2021_ΩΥΗΓΩΕΔ-Ψ4Ο απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας,
1. Αποδέχεται την συμπληρωματική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού
48.725,52€ βάσει της απόφασης με αριθμό 85880/22-11-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΘΖΔ46ΜΤΛ6-Ο1Θ), και
2. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 14ης αναμόρφωση του προϋπολογισμού
εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021 ως κατωτέρω:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αναμόρφωση

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
48.725,52
(συμπλ. κατανομή)
Το ανωτέρω ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Αρχικό Αποθεματικό 769,31
Αύξηση Εσόδων (+)
48.725,52
Τελικό Αποθεματικό
49.494,83
Το σύνολο των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων ανέρχεται σε 1.833.393,17€ και το ανώτατο όριο
αποθεματικού που μπορεί να εγγραφεί είναι το 5% του ποσού αυτού (άρθρο 161 Ν.3463/2006), δηλαδή
91.669,66€. Το αποθεματικό που προκύπτει από την ανωτέρω αναμόρφωση βρίσκεται εντός του
επιτρεπτού ορίου.
0611.0002

Β- Σύμφωνα με την 216-2021_ΩΥΘ8ΩΕΔ-ΦΜ5 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας,
1.Αποδέχεται την συμπληρωματική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού
2.605,00€ βάσει της απόφασης με αριθμό 85940/22-11-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΡΩ00ΜΤΛ6-Κ9Ξ), και
2. εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:
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Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αναμόρφωση

4311.0002

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης
(συμπλ. κατανομή )

2.605,00

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αναμόρφωση

00.6711.0005

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

2.605,00

Λαμβάνοντας υπόψη και την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 40 του Ν.4735/20, εισηγούμαστε την έγκριση της 14ης και της 15ης αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Κέας, ως αναφέρονται ανωτέρω
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο κ Νικ.Δεμένεγας λέει ότι θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ όπως ψηφίζει σε όλες τις αναμορφώσεις
Προϋπολογισμών
Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Γκρέκας, και Βαλεράς, 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, την υπ’αριθμ 215-2021_ΩΥΗΓΩΕΔ-Ψ4Ο και την υπ’αριθμ
216-2021_ΩΥΘ8ΩΕΔ-ΦΜ5 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 9 ΥΠΕΡ και 5 ΠΑΡΩΝ_)
Εγκρίνει την 14η και την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2021 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 115/2021
Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ, Δ΄ τακτική κατανομή 2021 και
Έκτακτη κατανομή 2021. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη
το 6ο 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.: 84386/17.11.2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Α∆Α: ΩΧ9Ο46ΜΤΛ6-ΙΛΒ) 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€.
4. Επιπροσθέτως, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 85940/22.11.2021 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Α∆Α: ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ), ποσό το οποίο εγκρίθηκε στην 15η Αναμόρφωση,
κατανέμεται ως Έκτακτη Επιχορήγηση, στο Δήμο Κέας το ποσό των 2.605,00€ αποκλειστικά και
μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα, προς κάλυψη δαπανών
θέρμανσης, 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 3,91€. Επομένως, το καθαρό ποσό
επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 2.601,09€.
Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να αποδεχθεί το ποσό της Δ’ Τακτικής Κατανομής, 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
Σχολική Επιτροπή
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό επιχορήγησης
7.803,28€
2.601,09€
10.404,37€

Αιτιολογία
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ κατανομή)

2. Να αποδεχθεί το ποσό της Έκτακτης Επιχορήγησης, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0002 του
προϋπολογισμού του έτους 2021,
Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση του ποσού
των 2.605,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 3,91€) σε βάρος της
εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 00.6711.0005
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία
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Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

1.950,81€

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

650,28€

ΣΥΝΟΛΟ

2.601,09€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Έκτακτη κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Έκτακτη κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Έκτακτη κατανομή)

Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών
του Δήμου
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/2021 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π. εισηγούμαστε
την κατανομή των ποσών ως αναφέρεται ανωτέρω:
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την επιχορήγηση Δ’ Τακτικής Κατανομή, 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 ψηφίζει 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
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

Ποσό επιχορήγησης
7.803,28€

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης
ΣΥΝΟΛΟ

2.601,09€

10.404,37€

Αιτιολογία
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Δ΄ κατανομή)

2. Αποδέχεται την Έκτακτη Επιχορήγηση που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0002 του
προϋπολογισμού του έτους 2021
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και ψηφίσει πίστωση του ποσού των
2.605,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 3,91€) σε βάρος της
εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 00.6711.0005
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

1.950,81€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Έκτακτη κατανομή)
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Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

650,28€

ΣΥΝΟΛΟ

2.601,09€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Έκτακτη κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Έκτακτη κατανομή)

Ως εκ τούτου, συγκεντρωτικά η κατανομή των ποσών Δ τακτικής και Έκτακτης κατανομής στις
Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές να γίνει ως εξής:
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

7.803,28€ +1.950,81€
Σύνολο: 9.754,09€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ & Έκτακτη κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

2.601,09€ +650,28€
Σύνολο: 3.251,37€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ & Έκτακτη κατανομή)

ΣΥΝΟΛΟ

13.005,46€

Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
(Δ΄ & Έκτακτη κατανομή)

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 116/2021.
Θέμα 6ο: Λήψη απόφαση για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδρευσης.
[Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, η παρατεταμένη ανομβρία της φετινής χρονιάς ανέδειξε
πόσο σημαντική είναι οι υδάτινοι πόροι για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Φέτος το καλοκαίρι
γίναμε μάρτυρες σε πολλές νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, να υπάρχει εκ περιτροπής ύδρευση
λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού. Επιπλέον, η μεταφορά νερού από πλοία υδροφόρες υπήρξε άλλη
μια λύση για τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων των συγκεκριμένων νησιών.
Στο νησί μας όπως διαπιστώνουμε από το παρακάτω διάγραμμα η μείωση των βροχοπτώσεων είναι
της τάξης του 50% περίπου σε σχέση με το 2020 :
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* Έως 13.12.21
( Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Μετεωρολογικός σταθμός Κέας)
Ευτυχώς το νησί μας δεν αντιμετώπισε προβλήματα ύδρευση για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες του την φετινή χρονιά. Χωρίς να εφησυχάσουμε, προωθούμε τις κατάλληλες λύσεις
ώστε να καταστεί το νησί μας αυτόνομο.
Είναι σημαντικό παράλληλα με τις ανάγκες των κατοίκων του νησιού να δούμε και τις
ανάγκες του πλούσιου ζωικού κεφαλαίου που έχουν στην κατοχή τους οι αγρότες της Κέας.
Αρκετές πηγές του νησιού μας παράγουν αρκετές ποσότητες νερού που τους χειμερινούς μήνες
πάνε χαμένα στο περιβάλλον. Στόχος είναι να συλλέγουμε αρκετές από τις ποσότητες αυτές ώστε
σε περιόδους ανομβρίας να λύνουν εν μέρη το πρόβλημα.
Η λύση που προωθούμε είναι η τοποθέτηση προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδρευσης
κατάλληλα βαμμένες ώστε να εναρμονίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο. Για τις αγροτικές
περιοχές της Τζιας θα δώσει μια σημαντική ευχέρεια να αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα
που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.
Προτείνουμε ως περιοχές από τις οποίες θα ξεκινήσουμε την τοποθέτηση
προκατασκευασμένων δεξαμενών συλλογής πλεονάζοντος ύδατος, πλησίον των πηγών στα
Βρουλίδια, Ελληνικά καθώς και στα Αστρά.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της σχετικής πρότασης.
Ο κ Νικ. Δεμένεγας λέει ότι με την τοποθέτηση των δεξαμενών επιτυγχάνεται μικρή κάλυψη
των αναγκών για αγροτική χρήση, υπερψηφίζει με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση και η
διαχείριση των τεχνικών θεμάτων θα είναι τέτοια ώστε να εξυπηρετεί το σκοπό τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και της εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τοποθέτηση προκατασκευασμένων δεξαμενών συλλογής πλεονάζοντος ύδατος,
πλησίον των πηγών στις περιοχές Βρουλίδια, Ελληνικά και Αστρά.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 117/2021.
Θέμα 7ο: Έγκριση 16ης 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 7ο 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 229-2021_ΨΟΞ3ΩΕΔ-ΨΜΖ απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κέας προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε.
00.6823

30.6117.0010

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Τόκοι υπερημερίας
χρήσης
Σύμβουλος για την
υποβολή φακέλου για την
πράξη «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις»

Εγκεκριμένος
Τελική
Αναμόρφωση
Π/Υ
Διαμόρφωση
0,00

894,26

894,26

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.894,26

1.894,26

Οι ανωτέρω εγγεγραμμένες δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από το αποθεματικό το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχικό Αποθεματικό

49.494,83

Αύξηση Δαπανών (-)

1.894,26

Τελικό Αποθεματικό

47.600,57

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο κ Νικ.Δεμένεγας λέει ότι θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ όπως ψηφίζει σε όλες τις αναμορφώσεις
Προϋπολογισμών
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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 229-2021_ΨΟΞ3ΩΕΔ-ΨΜΖ
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 13 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ_)
Εγκρίνει την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021
Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 118/2021

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
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

14

