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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 9ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 4η Μαΐου 2022 

 

Σήμερα, 4 Μαίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς 

(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 

από την 1921/29-4-2022  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). 

Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 

17 μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 12 μέλη.  

 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                            ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   

2.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        2.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 

3.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        3.Μουζάκη Αντ. Σώζα 

4.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              4.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       

5.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   5.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 

6.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

7.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  

8.Αντώνιος Ν.Λουρής    

9.Νικόλαος Β. Δεμένεγας         

10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

11.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

12.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

 

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ιουλίδας και Κορησσίας δεν δήλωσαν συμμέτοχή. 

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του συνοπτικού 

πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη. 

 

Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση και η Ψήφος, έγινε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
9ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 04/05/2022 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  1921/29-4-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 

 

Θέμα 2ο:  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2022. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 

 

Θέμα 3ο: Παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Κέας στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων. 

Δεμένεγας] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4η Μαΐου 2022 

3 

 

 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ως εξής, «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: 

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 

Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως 

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών 

του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της 

από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).» 

Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα 

εξής:  «…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από 

τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του 

οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η 

απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν 

διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την 

ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.» 

 

Γ) Το υπ΄ αριθμό 25700/18-4-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Απόδοση εσόδων από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς 

κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και 

επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 

2022.» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Κατανέμουμε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου 

Εσωτερικών συνολικό ποσό ύψους 57.000.000,00 €, ως έκτακτη επιχορήγηση προς 

κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και 

επενδυτικών τους δραστηριοτήτων».  

Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 27.773,55€. 

 

Σύμφωνα δε, με την 68-2022_Ω2ΩΡΩΕΔ-8Ρ2 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Κέας, η οποία αποδέχεται το ποσό,  εισηγείται προς το ΔΣ την 6η αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού για την ένταξη των πιστώσεων ως εξής: 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 
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0611.0002 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 
αναγκών (συμπλ. κατανομή ) 

27.773,55 27.773,55 55.547,10 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6431.0011 
Έξοδα ενημέρωσης και 

προβολής 
5.000,00 5.000,00 10.000,00 

00.6735 
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία 
2.500,00 1.000,00 3.500,00 

10.7135.0002 Λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 2.600,00 4.100,00 

15.6471.0009 
Δαπάνη συναυλίας στην Κόκκα 

Βουρκαρίου 
0,00 10.000,00 10.000,00 

30.6644.0010 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 

(συνεχ 2021) 

5.000,00 1.000,00 6.000,00 

30.7133.0001 Έπιπλα - σκεύη 0,00 2.000,00 2.000,00 

45.6412 
Έξοδα μεταφοράς αγαθών 

φορτοεκφορτωτικά 
0,00 1.500,00 1.500,00 

70.6641.0010 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων (συνεχ 

2021) 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 

70.6644.0012 

Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 

(συνεχ 2021) 

2.000,00 1.000,00 3.000,00 

70.7135.0019 

Προμήθεια συστήματος 

πυρόσβεσης για την Μονή 

Καστριανής 

0,00 2.673,55 2.673,55 

  17.000,00 27.773,55 44.773,55 

 

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 6ης 

αναμόρφωσης του Π/Υ έτους 2022 του Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω. 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας απάντησε με email : «Ψηφίζω ΠΑΡΩΝ 

στο Θέμα 1:" Έγκριση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022" παναλαμβάνοντας 

την πάγια θέση μας ότι οι επιλογές των έργων και των υπηρεσιών στον 

Προϋπολογισμό  καθώς και τα ποσά που κατανέμονται κάθε φορά είναι πολιτικές επιλογές 

της Δημάρχου και της πλειοψηφούσας παράταξης.» 

 

Ο κ. Αντ. Πατηνιώτης απάντησε με email: «Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που μου 

κοινοποιήθηκαν ψηφίζω 1ο (και 2ο θέμα) παρών.» 

 

Η κα Π. Γροσομανίδη,  δήλωσε τηλεφωνικά ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 
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Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν ΥΠΕΡ. 

 

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 68-2022_Ω2ΩΡΩΕΔ-8Ρ2 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
( 9 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ_) 

 

Εγκρίνει την 6η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2022 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 36/2022 

 

 

Θέμα 2ο:  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2022. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ως εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 69-2022_9ΠΓ2ΩΕΔ-

2Υ7 απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (α΄ τρίμηνο), 

βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού-

Οικονομικού του Δήμου:    
 

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των 
οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης.  

Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες 
που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την έκθεση 
εκτέλεσης του Α΄ τριμήνου 2022.  

Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ 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. 
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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 Α΄ τρίμηνο 2022. 

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 Α΄ τριμήνου : 

 
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Α΄ τριμήνου 2022. 
2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Α΄ τριμήνου 2022 
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στοχοθεσίας προϋπολογισμού του έτους 2022. 
 
 
  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 Α΄ 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) 
441.013,19 409.444,25 -31.568,94 -7,16% 

2. Επιχορηγήσεις 
από ΠΔΕ και ΕΕ 

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

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

(1315)+(1323)+ (1324) 

70.423,66 28.073,60 -42.350,06 -60,14% 

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

(15) + (16) 
24.342,66 74.434,12 50.091,46 205,78% 

3β. Ίδια Έσοδα 
ΠΟΕ 

(21) + (22) Έσοδα 
παρελθόντων 

οικονομικών ετών 
(Π.Ο.Ε.) που 

βεβαιώνονται  για πρώτη 
φορά 

84.899,74 123.821,99 38.922,25 45,84% 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 
32 

(32) Εισπρακτέα 
υπόλοιπα - (85) 
Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 

34.377,23 34.898,11 520,88 1,52% 

5. Λοιπά Έσοδα 

(41) Εισπράξεις υπέρ 
δημοσίου και τρίτων (+) 

(42)  Επιστροφές 
χρημάτων(+) (31) 

Εισπράξεις από δάνεια + 
(4319) Λοιπά έσοδα προς 

απόδοση σε τρίτους 

101.121,49 87.454,88 -13.666,61 -13,52% 

Σύνολο Εσόδων 
(Α1) 

 756.177,97 758.126,95 1.948,98 0,26% 

6. Διαθέσιμα 
Ταμειακά διαθέσιμα 
κατά την 31.12 2021 

1.528.557,75 1.739.612,52 211.054,77 13,81% 

Σύνολο Εσόδων 
και Διαθεσίμων 

 2.284.735,72 2.497.739,47 213.003,75 9,32% 
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(Α1+6) 

 
Η απόκλιση στο σύνολο των εσόδων είναι οριακά θετική σε ποσοστό 0,26% και μαζί με 

τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του προηγούμενου έτους εμφανίζεται σε ποσοστό 9,32%. 
     

Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, 
όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ. 

 

 
Μεγάλη θετική απόκλιση παρουσιάζεται στους στόχους ιδίων εσόδων για το πρώτο τρίμηνο 

του έτους. 
  
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 Α΄ τριμήνου.  
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 

3α. Ίδια Έσοδα 24.342,66 74.434,12 50.091,46 205,78% 

3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 84.899,74 123.821,99 38.922,25 45,84% 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 34.377,23 34.898,11 520,88 1,52% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 143.619,63 233.154,22 89.534,59 62,34% 

Ομάδα ΚΑΕ 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 
Απόκλιση

ς 

1. Κόστος 
προσωπικού 

(60) Αμοιβές και 
έξοδα προσωπικού 

+ (8111) Αμοιβές 
και έξοδα 

προσωπικού (ΠΟΕ) 

190.265,69 189.244,93 -1.020,76 -0,54% 
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Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Α΄ 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. 

2. Λοιπά 
έξοδα χρήσης 

(6) Έξοδα Χρήσης - 
(60) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 
204.571,07 139.958,85 -64.612,22 -31,58% 

3. Δαπάνες 
για 

επενδύσεις 
(+) (7)  Επενδύσεις 49.043,49 49.996,04 952,55 1,94% 

4. Πληρωμές 
ΠΟΕ 

(81) Πληρωμές 
υποχρεώσεων 

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

πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 

145.904,65 61.496,39 -84.408,26 -57,85% 

5. Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων 

(82) α) Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων - (8262)  
Επιστροφή 

χρημάτων λόγω 
ανάκλησης 
κατανομής 

χρηματοδότησης 
ΠΔΕ 

64.579,96 78.772,93 14.192,97 21,98% 

Σύνολο 
Εξόδων (Β1) 

 654.364,86 519.469,14 -134.895,72 -20,61% 
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Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στην λήξη της χρήσης 2021 δεν ξεπέρασαν την πρόβλεψη και 
δεν δημιουργείται θετική απόκλιση που θα επιβάρυνε το οικονομικό αποτέλεσμα. 

 
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 Α΄ τρίμηνο. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Σύνολο εσόδων (Α1) 756.177,97 758.126,95 1.948,98 

6. Διαθέσιμα 1.528.557,75 1.739.612,52 211.054,77 

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 2.284.735,72 2.497.739,47 213.003,75 
    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 654.364,86 519.469,14 -134.895,72 
    

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.630.370,86 1.978.270,33 347.899,47 
    

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 240.000,00 183.812,73 0,00 

    

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.390.370,86 1.794.457,60 347.899,47 
    

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 
Αποτελέσματος 

15,23%   

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2) 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

240.000,00 183.812,73 -56.187,27 



9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4η Μαΐου 2022 

11 

 

 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του πρώτου τριμήνου ποσού 1.978.270,33€ είναι αρκετά 

για να καλύψουν τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 183.812,73€ και να 
δημιουργήσουν.  

Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού 
15,23%. 

 
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 Α τρίμηνο δεν έχουν πραγματοποιηθεί  αναμορφώσεις  οι οποίες 
μεταβάλλουν το ύψος του Π/Υ.  

 

Σύνολο Π/Υ  ισχύουσας στοχοθεσίας 7.078.512,33 

Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ 7.078.512,33 

Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 0,00 

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 0,00% 

 

…..» 
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. Νικ. Δεμένεγας απάντησε με email : «Ψηφίζω ΠΑΡΩΝ 

στο Θέμα 2: "Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α' τρίμηνο 2022" με 

την παρατήρηση ότι  βλέπουμε για άλλη μια φορά πολύ μεγάλη αύξηση των ιδίων εσόδων 

του Δήμου που προέρχεται από τις αυξήσεις των δημ. τελών και φόρων και μείωση των 

δαπανών γενικά από αδυναμία εκτέλεσης των προγραμματισμένων έργων. Αυτό δίνει, 

φυσικά, αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και των καταθέσεων του δήμου. 'Ομως το χρήμα 

των δημοτών πρέπει να διατίθεται σε Δημοτικά έργα και υπηρεσίες αντί να φυλάσσεται στην 

τράπεζα για μελλοντική αξιοποίηση...» 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τζουβάρας απαντάει με email: « Η παρούσα Δημοτική αρχή έχει κάνει 

μείωση τελών στα τέλη ύδρευσης και  αποχέτευσης. Η οικονομική επάρκεια του Δήμου 

είναι αδιαπραγμάτευτη. Τα  έργα παρ'όλες τις δυσκολίες που πολύ καλά γνωρίζεται 

προχωρούν με  στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του νησιού μας.» 

 

Ο κ. Αντ. Πατηνιώτης απάντησε με email: «Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που μου 

κοινοποιήθηκαν ψηφίζω (1ο και) 2ο θέμα παρών.» 
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Η κα Π. Γροσομανίδη,  δήλωσε τηλεφωνικά ότι ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 

 

 

Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν ΥΠΕΡ. 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 69-2022_9ΠΓ2ΩΕΔ-2Υ7 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 3 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το α’ τρίμηνο του έτους 

2022, τους  πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 37/2022 
 
 

 

Θέμα 3ο: Παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Κέας στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων. 

Δεμένεγας] 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Κέας κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας εισηγείται το 3ο θέμα της 

Ημερήσιας Διάταξης  : «Παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Κέας 

στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο  Κέας» ως εξής: 

«Έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και η πρόληψη των πυρκαγιών είναι η βασική 

µας προτεραιότητα.  

Το έτος 2012 ο Δήμος µας με την υπ’ αριθμόν απόφαση 47/2012 της 4ης Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου που συνήλθε στις 16 Μαρτίου 2012 αποφάσισε την ίδρυση του 

Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’αριθμ. Αριθμ. 

18177 οικ.Φ. 101.4 (4) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1364/Β/2013. 

Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας ανήκει διοικητικά και υπάγεται στις 

Αρμοδιότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σύρου. Εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές ανάγκες 

του νησιού, όλα αυτά τα χρόνια έχει επιτυχώς συμβάλλει στην άμεση και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση κάθε απειλής από πυρκαγιά ή φυσική καταστροφή, ενάντια στη ζωή και την 

περιουσία των πολιτών αλλά και ενάντια στον φυσικό μας πλούτο.    

Ο Δήμος µας έχει στην κατοχή του όχημα μάρκας IVECO-190-30 4x4 με αριθμό 

πλαισίου WJMB1VMS004130299 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 144510, το οποίο έγινε 

δωρεά από τον Daniel Ernest Henri Julien (Ντανιέλ Ερνέστε Ανρί Ζυλιέν) για να  

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρόσβεσης του Δήμου Κέας. Η 
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αποδοχή της προαναφερθείσας δωρεάς έγινε με την υπ’ αριθμόν 22/2020 απόφαση της 3ης 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας την 31η Ιανουαρίου 2020.  

Στο άρθρο 29 του Ν.4029/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται οι 

υποχρεώσεις των  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των οποίων 

ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίοι μεταξύ άλλων οφείλουν 

«….β. Να παραχωρούν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία πυροσβεστικά οχήµατα 

και µηχανολογικό εξοπλισµό που έχουν στη διάθεσή τους. 

γ. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα πυροσβεστικά οχήµατα και τον λοιπό 

εξοπλισµό» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, για την άμεση επέμβαση των εθελοντών πυροσβεστών του 

Δήμου µας µε σκοπό την πρόληψη και προστασία µας από πυρκαγιές εισηγούμαστε την 

παραχώρηση χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό 

Κλιμάκιο Κέας.  

 

Το δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 

Ν.4029/2011 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του οχήματος μάρκας IVECO-190-30 4x4 με 

αριθμό πλαισίου WJMB1VMS004130299 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 144510, στο 

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 38/2022 
 

 

 

 

Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον 

Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή 

διάδοσης του Κορονοϊού. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  

 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     
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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                      

 


