4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 28η Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 28η Φεβρουαρίου 2022
Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 772/24-2-2022 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 12 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Αντώνιος Ν.Λουρής
5.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
6.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
7.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
8.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
9.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
10.Στυλιανός Γκρέκας
11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
3.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
4.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
5.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 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
4ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/2/2022
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 722/24-2-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 2021. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής σε αγροτική ιατρό
του ΠΠΙ Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση αθλητικών διοργανώσεων Kea Run και Kea
Challenge. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης «Μια γιορτή για την
Καρθαία». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης στα πλαίσια του θεσμού
«ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ». [Εισηγητής: Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού Στυλιανή Δεμένεγα]
Θέμα 8ο: Έγκριση ένταξης του Δήμου Κέας στα Διατραπεζικά Συστήματα Εισπράξεων
οφειλών, μέσω της Τράπεζας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.
Τζουβάρας]
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Θέμα 1ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ 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 δ’ τρίμηνο του 2021 λέγοντας ότι, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 24-2022_6ΓΣΝΩΕΔ-0Η8 απόφασή της,
την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (δ΄ 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
Δ΄ τριμήνου 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ΄ 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 Δ΄ 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 Δ΄ τριμήνου 2021.
2. Πίνακας 2: Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Δ΄ 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 Δ΄
τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι
Κωδικοί
Προϋπολογισμού

1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131
)+ (1325)+ (1327) +
(1215) + (4311) –(1315)

2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

3α. Ίδια Έσοδα

(1212)+ (1213) + (1216)+
(1219) + (1321) + (1322)
+ (1326) + (1328) +
(1329) - (8262)+ (1217) +
(1315)+(1323)+ (1324)

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης
%

1.103.527,20

1.203.795,44

100.268,24

9,09%

2.119.526,23

739.965,37

-1.379.560,86

-65,09%

614.406,32

705.929,03

91.522,71

14,90%

(01)+ (02)+ (03)+ (04) +
(05)+ (07) + (11)+ (14) +
(15) + (16)
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3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

5. Λοιπά Έσοδα

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

6. Διαθέσιμα

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

202.200,00

(32) Εισπρακτέα
υπόλοιπα - (85)
Προβλέψεις μη
είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

110.334,29
(41) Εισπράξεις υπέρ
1.319.378,52
δημοσίου και τρίτων (+)
(42) Επιστροφές
χρημάτων(+) (31)
Εισπράξεις από δάνεια +
(4319) Λοιπά έσοδα προς
απόδοση σε τρίτους
5.469.372,56

Ταμειακά διαθέσιμα
κατά την 31.12 2020

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

1.743.461,98

7.212.834,54

274.029,85

71.829,85

35,52%

114.608,20
497.107,23

4.273,91
-822.271,29

3,87%
-62,32%

3.535.435,12

-1.933.937,44

-35,36%

1.743.461,98

5.278.897,10

0,00%

-1.933.937,44

-26,81%

Παρατηρείται αρνητική απόκλιση 35,36% για το σύνολο των εισπραγμένων εσόδων, με τη
μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση στις ομάδες ΚΑΕ 2 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ» και 5. «Λοιπά Έσοδα».
Η ομάδα ΚΑΕ 2 αφορά τις επιχορηγήσεις και την απορρόφησή τους, ενώ η ομάδα ΚΑΕ 5 αφορά κυρίως τις
εισπράξεις παρακρατούμενων φόρων όπως προκύπτουν από την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων.
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 Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
Στόχος
3α. Ίδια Έσοδα
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ

614.406,32
202.200,00

Απολογισμός
705.929,03
274.029,85

Απόκλιση
91.522,71
71.829,85

Ποσοστό
Απόκλισης
%
14,90%
35,52%
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4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ

110.334,29
926.940,61

114.608,20
1.094.567,08

4.273,91
167.626,47

3,87%
18,08%

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους παρατηρείται θετική απόκλιση σε όλους τους ΚΑΕ ίδιων εσόδων
με συνολική επίτευξη στόχου στο 18%.
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)

867.124,84

779.992,25

-87.132,59

-10,05%

2. Λοιπά έξοδα
χρήσης

(6) Έξοδα Χρήσης (60) Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

1.892.840,23

1.286.879,81

-605.960,42

-32,01%

3. Δαπάνες για
επενδύσεις

(+) (7) Επενδύσεις

3.694.642,48

887.702,11

-2.806.940,37

-75,97%
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4. Πληρωμές
ΠΟΕ

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων

(81) Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.) - (8111)
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
(82) α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων (8262) Επιστροφή
χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης ΠΔΕ

Σύνολο Εξόδων
(Β1)

225.457,68

225.263,71

-193,97

-0,09%

532.000,00

359.446,70

-172.553,30

-32,43%

7.212.065,23

3.539.284,58

-3.672.780,65

-50,93%

Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Δ΄ 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
0,00

Απολογισμός
235.139,41

Απόκλιση
235.139,41

Σημειώνεται ότι κατά την ημερολογιακή λήξη του έτους στις 31/12/2021, οι απλήρωτες υποχρεώσεις
ανέρχονταν σε 31.692,93€. Δαπάνες ύψους 203.446,48€ αφορούν παραστατικά υπηρεσιών, προμηθειών
και έργων, που παρελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2022, και βαρύνουν την προηγούμενη χρήση.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες έννοιες, το
Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
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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 Δ΄ τρίμηνο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

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

Στόχος
5.469.372,56
1.743.461,98
7.212.834,54

Απολογισμός
3.535.435,12
1.743.461,98
5.278.897,10

Απόκλιση
-1.933.937,44
0,00
-1.933.937,44

Σύνολο Εξόδων (Β1)

7.212.065,23

3.539.284,58

-3.672.780,65

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

769,31

1.739.612,52

1.738.843,21

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

0,00

235.139,41

235.139,41

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

769,31

1.504.473,11

1.503.703,80

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

20,85%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την απόκλιση
του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 1.738.843,21€. Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.738.843,21€ είναι
αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 235.139,41€ και να
χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού 20,85%.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ
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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 Δ 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
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας

8.082.948,00
426.310,00
5,57%

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 426.310,00€ οφείλεται στην εγγραφή των πιστώσεων:
3η αναμόρφωση

29.760,00

5η αναμόρφωση

56.537,10

6η αναμόρφωση

24.490,87

»
7η αναμόρφωση
»
8η αναμόρφωση

81.046,00
44.640,00
33.132,00
5.300,15

»

25.776,00

»

20.800,00

10η αναμόρφωση
12η αναμόρφωση
14η αναμόρφωση

48.500,00
4.998,00
48.725,52

15η αναμόρφωση

2.605,00

Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»
Επιχορήγηση για την ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών
Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ.
Γεωργίου Κορησσίας (εθνικό ΠΔΕ)
Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών
της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση
πλατείας Ιουλίδας»
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Λειτουργική
και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου
Κάτω-Μεριάς»
Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ
Επιχορήγηση για την καταβολή αμοιβών στις καθαρίστριες
των σχολείων
Επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών λόγω εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων
Επιχορήγηση για την υλοποίηση της δράσης «Συμβαδίζουμε»
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή)
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (συμπλ. κατανομή )

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ
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Σύνολο εσόδων (Α1)
Συντελεστής μεταβολής
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων
6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ)
Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων
(Α1+6)
Σύνολο Εξόδων (Β1)
Συντελεστής μεταβολής
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2)
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ.
Αποτέλεσμα.

Στόχος
5.469.372,56
5,57%
5.774.016,61
1.743.461,98
7.517.478,59

Απολογισμός
Απόκλιση
3.535.435,12 -1.933.937,44
3.535.435,12
1.743.461,98
5.278.897,10

-2.238.581,49

7.212.065,23
5,57%
7.613.602,20
-96.298,67
0,00
-96.298,67

3.539.284,58

-3.672.780,65

3.539.284,58
1.739.612,52
235.139,41
1.504.473,11

-4.074.317,62
1.835.911,19
235.139,41
1.600.771,78

-2.238.581,49

21,29%

……..»
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.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας λέει ότι ο συνδυασμός της μειοψηφίας θα ψηφίσει
ΠΑΡΩΝ, καθώς η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι ευθύνη της πλειοψηφίας,
Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, και Γκρέκας, ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 24-2022_6ΓΣΝΩΕΔ-0Η8 της
Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του
προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και
την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(8 ΥΠΕΡ και 4 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το δ’ τρίμηνο του έτους
2021, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2022
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Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2022
ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 120_2021_ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση,
και πρέπει να αναμορφωθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :
1. Το Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/23-12-2021) “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις “ και
συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ.1 ….Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών
για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι
τις 31.3.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση
της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού.
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση
γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση,
συνεδρίασή του και
παρ. 2 ... Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι
ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της
σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5
και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134),καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 4765/2021 (Α’ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των
παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 44 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α ́) όπως κυρώθηκε με το ν.
4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α ́).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α ́64).
4. Τις υπ’ αριθ. 49/2021 (ΑΔΑ:9ΞΓΙΩΕΔ-ΗΘΧ), 51/2021 (ΑΔΑ:63Σ7ΩΕΔ-ΠΣΤ), Αποφάσεις
Δημάρχου και την 171/2021 (ΑΔΑ 9Ρ6ΠΩΕΔ-ΚΞΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
σχετικά με την πρόσληψη και παράταση συμβάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων και
επειγουσών αναγκών.
5. Την πανδημία που έχει εκδηλωθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τoν
υψηλό αριθμό κρουσμάτων ακόμα και σήμερα 2 χρόνια μετά την εμφάνιση του.
6.Τη λήψη έκτακτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται για την
προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και των
επισκεπτών του νησιού μας.
7.Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχονται από τους δήμους τελούν σε άμεση
συνάρτηση με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού και εξάλειψης
περαιτέρω επέκτασης των κρουσμάτων.
8. Το γεγονός ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί έκτακτη συνθήκη που εκφεύγει της
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αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας του Δήμου μας, απαιτώντας
πρόσθετη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι υποστελεχωμένες λόγω των
συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων κατά το τελευταίο έτος .
Σύμφωνα δε, με την 243_2021_ΨΥ7ΣΩΕΔ-4Ε1 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,
Α. Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων συνολικά τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31.03.2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
176 του Ν. 4876/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251/Α/23.12.2021, για την αποτροπή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα
Ονοματεπώνυμο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ειδικότητα

Ζουλού Μαρία του Δημητρίου

1125171161/01.03.2021

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Τσιάρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

9030646065/18.02.2021

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Χατζηκυριακού Σάββας του Ηλία

2892314729/18.02.2021

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Και
Β. Εισηγείται προς το ΔΣ την αναμόρφωση του Π/Υ ως εξής:
ΚΑΕ
15.6041.0002
15.6054.0002
30.6233.0001
30.6262.0020
15.6473.0003

Περιγραφή
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
ορισμένου χρόνου (covid)
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
(covid)
Μίσθωση μηχανημάτων έργου
Παροχή υπηρεσίας για την
αποκατάσταση ξερολιθιών
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

Ψηφισμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
διαμόρφωση

0,00

9.840,00

9.840,00

0,00

2.715,00

2.715,00

30.000,00

-5.000,00

25.000,00

15.000,00

-5.000,00

10.000,00

30.000,00

-2.555,00

27.445,00

75.000,00

0,00

75.000,00

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 2ης αναμόρφωσης του Π/Υ έτους 2022
του Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας λέει ότι συμφωνεί με την παράταση των
συμβάσεων, όμως η επιλογή των κωδικών από όπου θα μεταφερθούν τα χρήματα είναι και πάλι
επιλογή της δημοτικής αρχής και για το λόγο αυτό ψηφίζει ΠΑΡΩΝ
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Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, 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. 120_2021_ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ’αριθμ 243_2021_ΨΥ7ΣΩΕΔ-4Ε1 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 9 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ_)
Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022
Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2022

Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής σε αγροτική ιατρό
του ΠΠΙ 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 λέει ότι:
«Με την υπ’αριθμ.651/17-2-2022 αίτηση της ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου κας. Νικολή
Αικατερίνης που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) ζητά την
παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-12018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017.
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του
Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α.
ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό
μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν
δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και
νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές
απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα
ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης
της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στην κα. Νικολή Αικατερίνη το μηνιαίο ποσό
των τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάρτιο 2022 έως τη λήξη
της θητείας της.
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Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης
σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του
Δήμου Κέας.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’αριθ. 651/17-2-2022 αίτηση της κας
Νικολή Αικατερίνης, το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), την υπ’αριθ. 764/24-2-2022
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης και την εισήγηση της
Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτό το αίτημα της ιατρού υπαίθρου κας Νικολή Αικατερίνης που υπηρετεί στο
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και
στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας της στο ΠΠΙ Κέας, και εγκρίνει την
καταβολή επιδόματος σίτισης και στέγασης, μηνιαίου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το
χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάρτιο 2022 έως τη λήξη της θητείας της.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης
σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του
Δήμου Κέας, ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2022
Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος
το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2022 που
ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 104/2021 απόφασή μας, είναι απαραίτητο
να αναμορφωθεί εκ νέου, προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 1η αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί με
νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του και προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού
προγράμματος ως εξής:
1. Στον ΚΑ 30.7326.0001, «Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση)
λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν – νεκροταφείο» αύξηση από ποσό 5.000,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ.
5122), σε ποσό 39.664,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 34.664,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ.
Υπολ. 5122).
2. Μείωση ΚΑ 30.7333.0004, «Εργασίες βελτίωσης Δημοτικής οδού Σωρός – Σπαθί» από
ποσό 3.742,17 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. μείωση
κατά 3.742,17 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
3. Δημιουργία ΚΑ ………., «Κατασκευή γηπέδου 11Χ11 στη θέση προφήτης Ηλίας» με ποσό
600.000,00 € (ΠΔΕ)
4. Στον ΚΑ 30.7332.0003, «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»
αύξηση από ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 3.235,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122),

14

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 28η Φεβρουαρίου 2022
δηλ. αύξηση κατά 3.235,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) και μείωση από ποσό 3.235,00 € (ΣΑΤΑ
2022) σε ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ 2022) δηλ. μείωση κατά 3.235,00 € (ΣΑΤΑ 2022). Το σύνολο του ΚΑ
μένει σταθερό στα 74.400,00 €.
5. Μείωση ΚΑ 30.7332.0001, «Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς» από ποσό 56.615,19 €
(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 6.022,22 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. μείωση κατά
50.592,97 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
6. Αύξηση ΚΑ 25.7312.0028, «Αγωγός απαγωγής πλημμυρικής απορροής προσφυγικού
συνοικισμού Κορησσίας» από ποσό 6.500,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)), σε ποσό 13.230,00€
(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 6.730,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
7. Αύξηση ΚΑ 25.7312.0025, «Διάνοιξη γεωτρήσεων» από ποσό 4.800,00 € (ΣΑΤΑ 2021), σε
ποσό 24.800,00€ (ΣΑΤΑ 2021), δηλ. αύξηση κατά 14.800,00€ (ΣΑΤΑ 2021)
8. Μείωση ΚΑ 30.7333.0005, «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων δημοτικής
οδοποιίας» από ποσό 56.855,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 29.375,70 € (ΣΑΤΑ Χρημ.
Υπολ. 5122), δηλ. μείωση κατά 27.479,30 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
9. Αύξηση ΚΑ 30.7323.0042, «Βελτίωση βατότητας οδοποιϊας έτους 2022» από ποσό 0,00 €
(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) , σε ποσό 38.676,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά
38.676,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) και από ποσό 5.000,00 € (ΣΑΤΑ 2022) , σε ποσό 11.324,00 €
(ΣΑΤΑ 2022), δηλ. αύξηση κατά 6.324,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122). Συνολικό ποσό αύξησης
45.000,00 €.
10. Μείωση ΚΑ 30.7323.0003, «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιϊας» από ποσό 9.652,00
€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. μείωση κατά 9.652,00
€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122)
11. Αύξηση ΚΑ 00.6737.0006, «Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια
και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων» από ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ.
5122) , σε ποσό 71.719,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 71.719,00 € (ΣΑΤΑ
Χρημ. Υπολ. 5122) και μείωση από ποσό 71.719,00 € (ΣΑΤΑ 2022) , σε ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ 2022),
δηλ. μείωση κατά 71.719,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122). Τελικό ποσό παραμένει το ίδιο.
12. Αύξηση ΚΑ 25.7412.0017, «Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά
και Ιουλίδας» με ποσό 37.124,62 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
13. Αύξηση ΚΑ 45.7413.0003, «Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου» από ποσό
1.330,00 € (ΣΑΤΑ 2022) , σε ποσό 4.216,00 € (ΣΑΤΑ 2022), δηλ. αύξηση κατά 2.886,00 € (ΣΑΤΑ
2022)
14. Αύξηση ΚΑ 30.7412.0006, «Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά
Ακρωτηρίου» από ποσό 1.736,00 € (ΣΑΤΑ 2022) , σε ποσό 2.480,00 € (ΣΑΤΑ 2022), δηλ. αύξηση
κατά 744,00 € (ΣΑΤΑ 2022)
15.Μείωση ΚΑ 25.7412.0011, «Υδραυλική μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και
βελτίωση συστήματος υδροδότησης οικισμών Κορησσίας και Οτζιά Κέας» από ποσό 30.834,34 €
(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. μείωση κατά 30.834,34
€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) & αύξηση από ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ 2022), σε ποσό 60.000,00 € (ΣΑΤΑ
2022), δηλ. αύξηση κατά 29.165,66 € (ΣΑΤΑ 2022). Συνολική αύξηση στον ΚΑ 29.165,66 €.
Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται στην
παρούσα.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας λέει ότι η επιλογή των κωδικών είναι πολιτική
επιλογή της δημοτικής αρχής και για το λόγο αυτό ψηφίζει ΠΑΡΩΝ
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Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, και Πατηνιώτης ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 9 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ )
Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Κέας ως
αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2022

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση αθλητικών διοργανώσεων Kea Run και Kea
Challenge. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος
εισηγείται το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας ότι, είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος μας να
πραγματοποιεί αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες προάγουν το αθλητικό ιδεώδες, ενώ συμβάλλουν
ουσιαστικά στην τοπική οικονομία.
Πέρυσι, το Kea Run πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ενώ το Kea Challenge δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιορισμών που επικρατούσαν εξαιτίας
της πανδημίας του κορωνοϊού. Φέτος, εφόσον όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν περιορισμοί,
θεωρούμε ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αθλητικές διοργανώσεις Kea Run, αγώνες δρόμου
και Kea Challenge, αγώνες ορεινού τρεξίματος, οι οποίες είχαν σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία κατά
τα προηγούμενα χρόνια.
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να πραγματοποιηθούν οι αγώνες δρόμου Kea Run, τον Μάιο 2022
και οι αγώνες ορεινού τρεξίματος, Kea Challenge, τον Οκτώβριο 2022.”
Επίσης, προτείνεται οι εν λόγω αγώνες να συνδιοργανωθούν με την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Ελευθέριου Τζουβάρα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πραγματοποίηση των αθλητικών διοργανώσεων Kea Run - αγώνες δρόμου τον Μάιο 2022
και Kea Challenge - αγώνες ορεινού τρεξίματος τον Οκτώβριο 2022. Για την διεξαγωγή των εν
λόγω αγώνων, θα ζητηθεί με σχετικό αίτημα που θα υποβάλλει ο Δήμος Κέας, η χρηματοδότηση
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και ως εκ τούτου η συνδιοργάνωση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 18/2022
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Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης «Μια γιορτή για την
Καρθαία». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου , η οποία με τη
σειρά της δίνει το λόγο στην κα Στυλιανή Δεμένεγα, ως υπεύθυνη Πολιτιστικών, η οποία εισηγείται
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
«Ο Δήμος Κέας επιθυμεί να διοργανώσει και φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση υπό τον γενικό
τίτλο «Μια γιορτή για την Καρθαία», στο Αρχαίο Θέατρο της Καρθαίας το Σεπτέμβριο του 2022.
Η εν λόγω εκδήλωση παρουσιάζει πάντα στο κοινό ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού και
πολιτισμικού περιεχομένου, αντάξιο του αρχαίου χώρου της Καρθαίας.
Η θεματική της φετινής εκδήλωσης θα τεθεί επί τάπητος και αφού ωριμάσει θα σας
ενημερώσουμε.
Είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος μας να πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις στο εν λόγω
θέατρο, καθώς αναδεικνύουν και προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Λαμβάνοντας υπόψη
και τηρώντας όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση «Μια Γιορτή για την Καρθαία», η οποία έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία κατά τα
προηγούμενα χρόνια.
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μια Γιορτή για την Καρθαία» το
Σεπτεμβρίου 2022. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης».
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
και την εισήγηση της εντεταλμένης συμβούλου κας Στυλιανή Δεμένεγα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μια Γιορτή για την Καρθαία» τον Σεπτέμβριο του 2022.
Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης».
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2022
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης στα πλαίσια του θεσμού
«ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ». [Εισηγητής: Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού Στυλιανή Δεμένεγα]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα, ως
υπεύθυνη Πολιτιστικών, ηοποία εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι:΅
«Ο Δήμος Κέας επιθυμεί να διοργανώσει φέτος στα πλαίσια του θεσμού της «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ την
καθιερωμένη, υπό την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού φορέα Κέως-Πολιτισμός-Keos culture
εκδήλωση, τον Αύγουστο του 2022.
Η εν λόγω εκδήλωση τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει στο κοινό ένα πρόγραμμα υψηλού
καλλιτεχνικού, πολιτισμικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Η πρόταση της φετινής εκδήλωσης αφορά την παρουσίαση της μεγάλης ποικιλίας χλωρίδας και
πανίδας της Κέας.
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Είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος μας να πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς
αναδεικνύουν και προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Λαμβάνοντας υπόψη και τηρώντας όλα
τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ»,
η οποία έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία κατά τα προηγούμενα χρόνια.
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ» τον Αύγουστο του
2022. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης».
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
και την εισήγηση της Εντεταλμένης Συμβούλου κας Στυλιανής Δεμένεγα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στα πλαίσια του θεσμού «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ» τον Αύγουστο του
2022. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης».
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 20/2022
Θέμα 8ο: Έγκριση ένταξης του Δήμου Κέας στα Διατραπεζικά Συστήματα Εισπράξεων
οφειλών, μέσω της Τράπεζας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.
Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος
εισηγείται το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας ότι, ο Δήμος Κέας προκειμένου να
διευκολύνει τις συναλλαγές του με τους πολίτες, και να κάνει πιο αποτελεσματική την είσπραξη
των οφειλών του, πρόκειται να ενταχθεί σε διατραπεζικά συστήματα εισπράξεων μέσω
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εισπράξεων Τραπεζών.
Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε προσφορά από την Alpha Bank, το μοναδικό πλέον τραπεζικό
κατάστημα που υπάρχει στο νησί.
Σύμφωνα με την προσφορά, για τη είσπραξη οφειλών μέσω του συστήματος DIAS DIRECT
DEBIT και DIAS CREDIT TRANSFER-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, η χρέωσή
του Δήμου ανέρχεται
-στο ποσό των τριών λεπτών (Ευρώ 0,03) ανά συναλλαγή πλέον ΦΠΑ 24%, αναφορικά με
την είσπραξη, επιτυχή ή μη, μέσω των Εντολοδόχων Τραπεζών πλην της Alpha Bank, όταν δηλαδή
ο Πολίτης δεν είναι πελάτης της Alpha Bank,
-στο ποσό των τριών λεπτών (Ευρώ 0,03) ανά συναλλαγή πλέον ΦΠΑ 24%, αναφορικά με
την είσπραξη, επιτυχή ή μη, όταν ο Πολίτης είναι πελάτης της Τραπέζης.
Για τη χρήση της υπηρεσίας IRIS Online Payments ως κανάλι πληρωμών οφειλών Πελατών σε
Εταιρία / Οργανισμό για αγορά προϊόντων / υπηρεσιών μέσω του διατραπεζικού συστήματος DIAS
CREDIT TRANSFER - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, η χρέωση του Δήμου
ανέρχεται
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-στο ποσό των τριών λεπτών (Ευρώ 0,03) ανά συναλλαγή πλέον ΦΠΑ 24%, αναφορικά με
την είσπραξη, μέσω των Εντολοδόχων Τραπεζών πλην της Alpha Bank, όταν δηλαδή ο πολίτης δεν
είναι πελάτης της Alpha Bank,
-στο ποσό των τριών λεπτών (Ευρώ 0,03) ανά συναλλαγή πλέον ΦΠΑ 24%, αναφορικά με
την είσπραξη, όταν ο πολίτης είναι πελάτης της Τραπέζης.
Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το συνημμένο σχέδιο συμφωνητικού, που
περιγράφει τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την είσπραξη από τους πολίτες των οφειλών
προς το Δήμο Κέας, μέσω της Alpha Bank, και παρακαλούμε για την έγκρισή σας.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση
του Αντιδημάρχου και το συνημμένο σχέδιο του συμφωνητικού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1-Εγκρίνει το σχέδιο συμφωνητικού και τη σύναψη Σύμβασης με την Τράπεζα Alpha Bank, με
αντικείμενο την είσπραξη από την Τράπεζα, οφειλών πολιτών, για λογαριασμό του Δήμου, μέσω
ηλεκτρονικών υπηρεσιών είσπραξης,
-Dias Credit Transfer/Διαχείριση δικαιούχου λογαριασμού,
-Dias Direct Debit και
-IRIS online Payments.
2- Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή του
συμφωνητικού και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απορρέει από αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 21/2022
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
Αντώνιος Ν.Λουρής
Μαρία Μ. Πατηνιώτη

19

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 28η Φεβρουαρίου 2022
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
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