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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης/26.07.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού Δημαρχείου
Κέας στην πλατεία Ιουλίδας, ύστερα από την αριθμ.  πρωτ.  3675/22-07-2022 πρόσκληση,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Επιβεβαιώνεται η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 6
μέλη :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Τζουβάρας Ελευθέριος      1.   Δεμένεγας Νικόλαος
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος       
3.  Λουρής Αντώνιος          
4.  Πατηνιώτη Μαρία    (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
5.  Καμίλης Θεόδωρος
6.  Γροσομανίδη Παρασκευή

             

 

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

πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΘΕΜΑ 1ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Κέας»
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ  “Εργασίες Διαμόρφωσης Πλατείας Ιουλιδας” “Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο
πολιτιστικών  δράσεων”  “Λειτουργική  και  Ενεργειακή  Αναβάθμιση  Νηπιαγωγείου  Και
Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς” και “Κατασκευή πεζοδρομίων” [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

         O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Με την υπ’αρίθμ.  203/2021 απόφασή της η οικονομική επιτροπή ενέκρινε  τη σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και του  Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗ-
ΜΟΣ ΑΕ»,  για την υλοποίηση των έργων  “Εργασίες Διαμόρφωσης Πλατείας Ιουλιδας”, “Δια-
μόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων”, “Λειτουργική και Ενεργειακή Ανα-
βάθμιση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς” και “Κατασκευή πεζοδρομίων”
και εξουσιοδότησε  τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την προγραμ-
ματική  σύμβαση,  η  οποία  και  υπογράφηκε  στις  10/12/2021  με  αρ.  πρωτ.  5980/2021  (ΑΔΑ
9ΤΝΩΩΕΔ-8ΟΕ). 

Στις 09/06/2022 συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής
Σύμβασης με θέμα την παράταση ισχύος του Α΄και Β΄σταδίου της υπ΄αριθ. 5980/10-12-2021 Προ-
γραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Κέας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗ-
ΜΟΣ ΑΕ».

Παρατίθεται απόσπασμα της εν λόγω απόφασης της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης :
«Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

στις 10/12/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 5980 έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των τεσσάρων αυτών τε-
χνικών έργων με βασική κατεύθυνση την προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και οικιστικής παράδο-
σης.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, το Στάδιο Α’ της  Προγραμματικής Σύμβασης ισχύει έως και ένα (1)
μήνα από την υπογραφής της και το Στάδιο Β’ της  Προγραμματικής Σύμβασης ισχύει έως και δυο (2) μήνες
από την υπογραφής της, συνεπώς ολοκληρώνεται στις 10/02/2022. Καθώς όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι απαιτούμενες εργασίες ζητείται παράταση του Σταδίου Α’ + Β’ της Προγραμματικής Σύμβασης άνευ
τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου έως και τις 10/07/2022
Συνεπώς η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης :

• Εισηγείται την παράταση ισχύος του Α’ + Β’ Σταδίου της υπ’αριθμ. πρωτ. 5980/10-12-2021 Προγραμ-
ματικής Σύμβασης έως τις 10/07/2022.».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την εν λόγω Τροποποίηση της  Προγραμματικής Σύμ-
βασης και να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές δια-
τάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει την Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 5980/10-12-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
του «Δήμου Κέας»  και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την υλοποίη-
ση των έργων “Εργασίες Διαμόρφωσης Πλατείας Ιουλιδας”, “Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε 
χώρο πολιτιστικών δράσεων”, “Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου και Δη-
μοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς” και “Κατασκευή πεζοδρομίων” ως κάτωθι, και εξουσιοδοτεί τη 
Δήμαρχο για την υπογραφή της.

ΣΧΕΔΙΟ

Μεταξύ

του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Και

του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»

για  την υλοποίηση των έργων  “Εργασίες Διαμόρφωσης Πλατείας Ιουλι-

δας”, “Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων”, “Λει-

τουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου

Κάτω-Μεριάς” και “Κατασκευή πεζοδρομίων”

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 10.12.2021
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(των άρθρων 12 του Ν.4412/2016, 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και του Ν.4674/2020 )

ΚΕΑ …./…../ 2022
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Στην Κέα, σήμερα την …./…./2022 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, ως «Κύριος του Έργου», όπως εκπροσωπείται νόμιμα

από τη Δήμαρχο του Δήμου Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου  και

2. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος εδρεύει

στη Λεωφ.  Μαραθώνος,  Θέση «Οινοποιείο»,  Πικέρμι,  Τ.Κ.  19009  και   εκπροσωπείται  νόμιμα από την

Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/11-08-2020 Συνεδρίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Με βάση τις διατάξεις:

1.Του  άρθρου  100  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4690/2020 (ΦΕΚ
104/Α΄/2020) και ισχύει.

2.Τη   με  αριθμό.  61190/12.10.2018  (ΦΕΚ  5015/B’/12.11.2018)  απόφαση  του  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας» (αρ. αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κέας: 109 & 182/2018). 

3.Το υπ’ αριθμ. 5015/B’/12.11.2018 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κέας. 

4.Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6.Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του
Υπουργείου  Εσωτερικών  «Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  –  Σύσταση  και  λειτουργία  Αναπτυξιακών  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  –
Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).  

7.Του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8.Του  ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9.Του  ν.  4281/2014 (Α’  160)  «Μέτρα στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10.Του  ν.  4714/2020 (Α’  148)  «Ρύθμιση  για  τη  σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄  και  β΄
βαθμού».

11.Την από 7-8-2020 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ
Α.Ε.»  και  το  Διακριτικό  Τίτλο  «ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.-  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»  (Αρ.  ΓΕΜΗ
155877103000). 

12.Το από 28-09-2020 υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.»,  με  το  οποίο  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  και  Κανονισμός
Λειτουργίας της Εταιρείας,  συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία,  με προϊστάμενο και στελέχη όπως ο
νόμος ορίζει. 

13.Το από 05-05-2021 υπ’ αρίθμ. 4 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.»,  με  το  οποίο  τροποποιήθηκε  το  Καταστατικό  του  και  ορίστηκε  ως  εδαφική
περιφέρεια της εταιρείας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

και έχοντας υπόψη:
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1.Το υπ. αρ. 5329/10-11-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Δήμου Κέας, σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να εκπονήσει το εν λόγω έργο.  
2.To υπ.  Αρ.  5330/10-11-2021  έγγραφο της Δημάρχου Κέας προς  τον  Αναπτυξιακό Οργανισμό για την
αποδοχή  της  πρότασης  συνεργασίας  για  το  παρόν  έργο  και  την  πρόθεση  σύναψης  Προγραμματικής
Σύμβασης. 
3.Το υπ’ αριθμ. 219/11-11-2021 έγγραφο του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς τον Δήμο Κέας για την αποδοχή
της συνεργασίας.
4.Την υπ’αριθ. 100061718 εγγραφή του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων. 
5.Το  υπ’  αριθμ.  04/28-09-2020  πρακτικό  του  Δ.Σ.  του  ΕΥΔΗΜΟΥ  Α.Ε.Ο.Τ.Α.,  με  το  οποίο  εγκρίθηκε  η
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως
ο νόμος προβλέπει. 
6.Την υπ. Αριθμ.  02Α/19-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι  της  παρούσας  και  ορίστηκε  εκπρόσωπος  του  στην  Κοινή  Επιτροπή   Παρακολούθησης  (ΚΕΠ)  της
Σύμβασης
7.Την υπ. Αριθμ. 203/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν
οι όροι της παρούσης. 
8.Την υπ. Αριθμ 685/2021 (ΑΔΑ 6ΞΖΛΩΕΔ-ΠΛΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Κέας.  
9.Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και
Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές.
10.Το υπ’ αριθ. Εγγραφής 352932657  Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2015
που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.
11.Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. 
12.Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων
Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100061718.

Με την παρούσα «έγγραφη συμφωνία» συμφωνείται   και  γίνεται  αμοιβαίως αποδεκτή η τροποποίηση του

παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. πρωτ. 5980/10-12-2021 Προγραμματικής Σύμβασης ως ακολούθως:
ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Οργάνωση 
προετοιμασία τευχών των 

διαγωνισμών
x x x x x x x x x x x x x x

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Δημοπράτηση- 
Συμβασιοποίηση των έργων

x x x x x x x x x x x

ΣΤΑΔΙΟ Γ’ : Επίβλεψη εργασιών 
και διαχείριση έργου

x x x x x x x x x x x x x x

Η  παρούσα  τροποποίηση  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  υπ΄αριθ.  πρωτ.  5980/10-12-2021

αρχικώς υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και του Αναπτυξιακού

Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜO ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

           

Η Δήμαρχος Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου                           Παρασκευή Τατούλη

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 132/2022
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Θέμα  2ο : Έγκριση  απόφασης  δημάρχου  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  για  την  κάλυψη
δαπανών  επίσκεψης  κλιμακίου  ΔΕΔΔΗΕ  για  την  αποκατάσταση  βλάβης  στο  υποθαλάσσιο
καλώδιο και εξειδίκευση πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ανέφερε τα εξής:

Η  Δήμαρχος  με  την  υπ΄αριθμ.  437/15-07-2022 (ΑΔΑ:  Ψ6ΥΞΩΕΔ-ΚΛΡ)  απόφασή της  και

έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο
“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
“Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 
επιτροπής
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”

2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος 
Α΄) με τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”

3. Το άρθρο 9 του ΠΔ 80/2016
4. Το άρθρο 158 του ΚΔΔ
5. Το γεγονός ότι προκλήθηκε εκτενής ζημιά στο ένα από τα δύο υποθαλάσσια καλώδια 

που ηλεκτροδοτούν το νησί και λόγω κινδύνου, λόγω φόρτου εν μέσω καλοκαιριού, να 
βγει εκτός λειτουργίας και το δεύτερο καλώδιο, εκτάκτως κατέφτασε στο νησί κλιμάκιο
της ΔΕΔΔΗΕ αποτελούμενο από 6 άτομα για την επισκευή της βλάβης την Παρασκευή 
15/07/2022. Το κλιμάκιο παρέμεινε στο νησί την Παρασκευή 15/07/2022 προκειμένου 
να επισκευάσει και να παρακολουθήσει την καλή λειτουργία των καλωδίων και 
αναχώρησε το Σάββατο 16/07/2022. Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρέστη ανάγκη 
κάλυψης της διαμονής των 4 από τα 6 άτομα του κλιμακίου ενώ 2 άτομα 
φιλοξενήθηκαν

6. του γεγονότος ότι  η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Ενέκρινε : 

1)  Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση  για τη διαμονή 4  ατόμων του κλιμακίου της
ΔΕΔΔΗΕ στην  εταιρεία  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Κ.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε. –  Ξενοδοχείο  Καρθαία,  με  ΑΦΜ  :
999870896 – ΔΟΥ : Αμαρουσίου, έναντι συνολικής αμοιβής 171,00 € (συμπ. ΦΠΑ & τέλους
διαμονής).

2)  Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση  στην ΣΒΟΥΡΑ ΙΚΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ,  που εδρεύει
στην Κορησσία Κέας, ΑΦΜ : 800987420 - ΔΟΥ : Κορωπίου, για την παροχή γεύματος στα 6
μέλη του κλιμακίου της ΔΕΔΔΗΕ, έναντι αμοιβής 42,00 € (συμπ. ΦΠΑ) (CPV 55320000-9).



26ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 26ης Ιουλίου 2022
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με

τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”
3. Το γεγονός ότι προκλήθηκε εκτενής ζημιά στο ένα από τα δύο υποθαλάσσια καλώδια που 

ηλεκτροδοτούν το νησί και λόγω κινδύνου, λόγω φόρτου εν μέσω καλοκαιριού, να βγει 
εκτός λειτουργίας και το δεύτερο καλώδιο, εκτάκτως κατέφτασε στο νησί κλιμάκιο της 
ΔΕΔΔΗΕ αποτελούμενο από 6 άτομα για την επισκευή της βλάβης την Παρασκευή 
15/07/2022. Το κλιμάκιο παρέμεινε στο νησί την Παρασκευή 15/07/2022 προκειμένου να 
επισκευάσει και να παρακολουθήσει την καλή λειτουργία των καλωδίων και αναχώρησε το
Σάββατο 16/07/2022. Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρέστη ανάγκη κάλυψης της διαμονής 
των 4 από τα 6 άτομα του κλιμακίου ενώ 2 άτομα φιλοξενήθηκαν

4. Την υπ΄αριθμ. 437/15-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΥΞΩΕΔ-ΚΛΡ) απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.  437/15-07-2022 (ΑΔΑ:  Ψ6ΥΞΩΕΔ-ΚΛΡ)  απόφαση  Δημάρχου,  με  θέμα

“κατεπείγουσα  ανάγκη  για  την  κάλυψη  δαπανών  επίσκεψης  κλιμακίου  ΔΕΔΔΗΕ  για  την

αποκατάσταση βλάβης στο υποθαλάσσιο καλώδιο και εξειδίκευση πίστωσης”.

Η δέσμευση συνολικού ποσού 213,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές

διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”

του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας έγινε με απόφαση του διατάκτη.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 133/2022



Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης χρόνου υλοποίησης της σύμβασης:  Υπαίθρια έκθεση –
Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν
το δρόμο για το μέλλον» - Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης».  [Εισηγητής
: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που  γνωμοδοτούν  προς  τα  αποφαινόμενα  όργανα
(γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την
παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ: 3586/20-07-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 για την 

Παροχή υπηρεσίας «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια
από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» 

Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης»

Στην Ιουλίδα την 20 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση  στο
Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων
παροχής  γενικών  υπηρεσιών   για  το  έτος  2022  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία
συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  13  /2022  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής    προκειμένου  να
εξετάσει  αίτημα  παράτασης  παραδοτέου  και  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ.  1161/18.03.2022  (ΑΔΑΜ:
22SYMV010229144) σύμβασης για την εν θέματι παροχή υπηρεσίας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Φανή -

Άννα
Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός

Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1.Σύμφωνα με το άρθρο 1.4 της υπ’ αριθμ. 1161/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229144) σύμβασης «Το
διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  από την ημερομηνία  υπογραφής  της και  για  έξι  (6)  μήνες  ως
περιγράφεται ανωτέρω. 

Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από  αιτιολογημένη  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της,  σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις  που δεν οφείλονται  σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες



παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.».

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της ανωτέρω σύμβασης «Η διάρκεια της προμήθειας καθορίζεται σε 6 μή-
νες από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια:

Ψηφιακό αποθετήριο πολιτι-
σμού και ιστορίας 1 2 3 4 5 6

Α
Έκδοση ενημερωτικών
εντύπων και αφισών

προβολής της δράσης       

Β
Παραγωγή video –

animation προβολής
της δράσης

      

Γ

Δράσεις ψηφιακής
προβολής και προώθη-
σης σε μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης και στη
διαδικτυακή πύλη του

Δήμου
      

3. Η  ανάδοχος  εταιρεία  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  Ι.  &  Χ.  O.E.  με  τον  διακριτικό  τίτλο  Evolution Projects Plus,
κατέθεσε το κάτωθι έγγραφο με ΑΠ 3530/15.07.2022:







5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών
της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» Τμήμα 3:
«Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού & ιστορίας» και προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να:

1. ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας, το οποίο θεωρείται επαρκώς
αιτιολογημένο  κατά δεκαπέντε  (15)  ημέρες,  ήτοι  έως  την 1  η   Αυγούστου  2022,  η  ΦΑΣΗ Α:  «Έκδοση  
ενημερωτικών  εντύπων  και  αφισών  προβολής  της  δράσης»,  καθώς  η  αναγκαιότητα  της  παράταση
έγκειται σε λόγους που δεν οφείλονται σε παράληψη ή πλημμέλεια της αναδόχου εταιρείας, 

2. Να ΜΗΝ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ η παράδοση των ΦΑΣΕΩΝ Β «Παραγωγή video – animation προβολής της 
δράσης» & Γ «Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη 
διαδικτυακή πύλη του Δήμου» και συνακόλουθα η διάρκεια της υπ’ αριθμ. 1161/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010229144) σύμβασης, καθώς οι αρχικές προθεσμίες αυτών είναι επαρκείς για την έγκαιρη 
παράδοσή τους. 

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ  η υπ’ αριθμ. 1161/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229144) σύμβαση ως ακολούθως: 

1.3 Υλοποίηση, παραδοτέα 
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας

Η διάρκεια  της  προμήθειας  καθορίζεται  σε  έξι  (6)  μήνες  από την  υπογραφή της σχετικής  νομικής
δέσμευσης και διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια, με τα αντίστοιχα παρα-
δοτέα:

Ψηφιακό αποθετήριο πολιτι-
σμού και ιστορίας 1 2 3

4μήνες
& 15

ημέρες
5 6

Α
Έκδοση ενημερωτικών
εντύπων και αφισών

προβολής της δράσης       

Β
Παραγωγή video –

animation προβολής
της δράσης

      

Γ

Δράσεις ψηφιακής
προβολής και προ-

ώθησης σε μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης

και στη διαδικτυακή
πύλη του Δήμου

      



Παραδοτέα υπηρεσίας
Τα Παραδοτέα του υποέργου έχουν ως εξής:

Παραδοτέο Περιγραφή - τίτλος Μήνας
Παράδοσης

Π.1 Έκδοση ενημερωτικών εντύπων και αφισών προβολής της δράσης

 Έως και τη
συμπλήρωση
του 4ου μήνα
και 15 ημε-

ρών

Π.2 Παραγωγή video – animation προβολής της δράσης
Από τον 4ο

έως και τον 5ο

μήνα

Π.3 Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Τον 6ο μήνα

1.4 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
Η δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  του  εν  λόγω υποέργου,  που  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» σε ποσοστό 100%, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
έξι  χιλιάδων  τετρακοσίων  τριάντα  ενός  ευρώ  και  ογδόντα  οχτώ  λεπτών  (6.431,88€),
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. (24%), και  θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.6431.0001 «Δράσεις ενημέρωσης
και  προβολής για  την πράξη «Υπαίθρια έκθεση -  Τα ναυάγια και  η  ιστορία  των θαλασσών της Κέας»
(προγρ. Αντώνης Τρίτσης)» έτους 2022.
 
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Χρονική διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι α π ό  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α  υ π ο γ ρ α φ ή ς
τ η ς  κ α ι  γ ι α  έ ξ ι  ( 6 )  μ ή ν ε ς  ως περιγράφεται ανωτέρω. 

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 1161/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229144) σύμβαση ισχύει ως έχει.  

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Φανή – Άννα Μπαλατσού             Βασιλική Πετρή Λεονάρδος Μορφωνιός

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω,  η  Οικονομική  Επιτροπή  καλείται  να  εγκρίνει  το   πρακτικό  της  επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2022  και  το αίτημα του αναδόχου για την τροποποίηση της  υπ’  αριθμ.  1161/18.03.2022
(ΑΔΑΜ: 22SYMV010229144) σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 1161/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229144) σύμβασης
3)  Το με αρ.  3530/15-07-2022  έγγραφο  εξέτασης αιτήματος παράτασης παραδοτέου & τροποποίησης
σύμβασης,

13



4) Το με ΑΠ 3586/20-07-2022 πρακτικό της επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου
δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών  για το έτος 2022
5) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ. Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζει ΚΑΤΑ)

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3586/20-07-2022 Πρακτικού εξέτασης αιτήματος παράτασης παραδοτέου
& τροποποίησης σύμβασης, της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών  για το έτος 2022, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

β. Εγκρίνει την παράταση κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την 1  η   Αυγούστου 2022, η ΦΑΣΗ Α:  
«Έκδοση  ενημερωτικών  εντύπων  και  αφισών  προβολής  της  δράσης»,  καθώς  η  αναγκαιότητα  της
παράταση έγκειται σε λόγους που δεν οφείλονται σε παράληψη ή πλημμέλεια της αναδόχου εταιρείας, 

γ. Δεν εγκρίνει την παράταση παράδοσης των Β «Παραγωγή video – animation προβολής της δράσης»
& Γ «Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη διαδικτυακή
πύλη  του  Δήμου»  και  συνακόλουθα  η  διάρκεια  της  υπ’  αριθμ.  1161/18.03.2022  (ΑΔΑΜ:
22SYMV010229144)  σύμβασης,  καθώς  οι  αρχικές  προθεσμίες  αυτών  είναι  επαρκείς  για  την  έγκαιρη
παράδοσή τους.

δ.  Εγκρίνει  τροποποίηση της  υπ’  αριθμ.  1161/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229144) σύμβασης ως
ακολούθως: 

1.3 Υλοποίηση, παραδοτέα 
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας

Η διάρκεια  της  προμήθειας  καθορίζεται  σε  έξι  (6)  μήνες  από την  υπογραφή της σχετικής  νομικής
δέσμευσης και διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια, με τα αντίστοιχα παρα-
δοτέα:

Ψηφιακό αποθετήριο πολιτι-
σμού και ιστορίας 1 2 3

4μήνες
& 15

ημέρες
5 6

Α
Έκδοση ενημερωτικών
εντύπων και αφισών

προβολής της δράσης       

Β
Παραγωγή video –

animation προβολής
της δράσης
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Γ

Δράσεις ψηφιακής
προβολής και προ-

ώθησης σε μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης

και στη διαδικτυακή
πύλη του Δήμου
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Παραδοτέα υπηρεσίας
Τα Παραδοτέα του υποέργου έχουν ως εξής:

Παραδοτέο Περιγραφή - τίτλος Μήνας
Παράδοσης

Π.1 Έκδοση ενημερωτικών εντύπων και αφισών προβολής της 
δράσης

 Έως και τη
συμπλήρωση
του 4ου μήνα
και 15 ημε-

ρών

Π.2 Παραγωγή video – animation προβολής της δράσης
Από τον 4ο

έως και τον
5ο μήνα

Π.3
Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και στη διαδικτυακή πύλη του 
Δήμου

Τον 6ο μήνα

1.4 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας του εν λόγω υποέργου, που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»,  Άξονα  προτεραιότητας  «Παιδεία,  Πολιτισμός,  Τουρισμός  και  Αθλητισμός»  σε
ποσοστό 100%, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός
ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (6.431,88€), συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. (24%), και
θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  61.6431.0001  «Δράσεις  ενημέρωσης  και  προβολής  για  την  πράξη
«Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Αντώνης
Τρίτσης)» έτους 2022.
 
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Χρονική διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι α π ό  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α
υ π ο γ ρ α φ ή ς  τ η ς  κ α ι  γ ι α  έ ξ ι  ( 6 )  μ ή ν ε ς  ως περιγράφεται ανωτέρω. 

Κατά  τα  λοιπά,  η  υπ’  αριθμ.  1161/18.03.2022  (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229144) σύμβαση
ισχύει ως έχει.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 134/2022
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Θέμα 4ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2022. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία 
υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των 
προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας 
υποβάλλουμε την έκθεση εκτέλεσης του Β΄ τριμήνου 2022. 
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β΄ 
τριμήνου, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον 
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν
θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. 
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ, με απόφασή του που λαμβάνεται 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από 
την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την 
εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το 
Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, 
δυνάμενο να προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω.

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού 
συμβουλίου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί 
αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία 
υπηρεσία Επιτρόπου  για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 
3852/2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά 
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα 
αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το Β΄ τρίμηνο 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 
Β΄ τριμήνου :

1) Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Β΄ τριμήνου 
2022.

2) Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Β΄ τριμήνου 2022

3) Πίνακας 3 : Πίνακας στοχοθεσίας προϋπολογισμού του έτους 2022.
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  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία 
μας στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης
των  στόχων  οικονομικού  αποτελέσματος  και  τον  εντοπισμό  των  αποκλίσεων,
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα»
και  «Έσοδα  ΠΟΕ»  ελέγχονται  διακριτά  εφαρμόζοντας  την  ίδια  μεθοδολογία
υπολογισμού απόκλισης των εσόδων.

Παραθέτουμε  τους  αντίστοιχους  πίνακες  όπου  αναγράφονται  οι  στόχοι  και  ο
απολογισμός του Β΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ
Ομαδοποιημένοι Κωδικοί

Προϋπολογισμού
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης %

1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό

Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)+
(1325)+ (1327) + (1215) +

(4311) –(1315)
701.297,80 729.087,20 27.789,40 3,96%

2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1213) + (1216)+
(1219) + (1321) + (1322) +
(1326) + (1328) + (1329) -

(8262)+ (1217) +
(1315)+(1323)+ (1324)

123.973,02 69.715,92 -54.257,10 -43,77%

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

(15) + (16)
268.385,91 243.331,47 -25.054,44 -9,34%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών

ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται  για πρώτη

φορά

225.561,97 267.633,62 42.071,65 18,65%
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4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα -
(85) Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

63.619,86 68.673,79 5.053,93 7,94%

5. Λοιπά Έσοδα

(41) Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων (+)

(42)  Επιστροφές
χρημάτων(+) (31)

Εισπράξεις από δάνεια +
(4319) Λοιπά έσοδα προς

απόδοση σε τρίτους

212.551,96 205.007,56 -7.544,40 -3,55%

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

1.595.390,52 1.583.449,56 -11.940,96 -0,75%

6. Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα κατά

την 31.12 2021
1.739.612,52 1.739.612,52 0,00%

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)
3.335.003,04 3.323.062,08 -11.940,96 -0,36%

Η απόκλιση των εισπράξεων έναντι των στόχων στο σύνολο των εσόδων (Α1) είναι
οριακά  αρνητική  σε  ποσοστό  0,75%,  και  μαζί  με  τα  χρηματικά  διαθέσιμα  του
προηγούμενου έτους εμφανίζουν μικρή αρνητική απόκλιση ποσοστού  -0,36%.
    
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων,
όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

3α. Ίδια Έσοδα 268.385,91 243.331,47 -25.054,44 -9,34%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 225.561,97 267.633,62 42.071,65 18,65%
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 63.619,86 68.673,79 5.053,93 7,94%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 557.567,74 579.638,88 22.071,14 3,96%

Θετική απόκλιση παρουσιάζεται στους στόχους ιδίων εσόδων για το δεύτερο 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:
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«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

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

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

και έξοδα
προσωπικού

(ΠΟΕ)

408.998,58 389.501,07 -19.497,51 -4,77%

2. Λοιπά
έξοδα

χρήσης

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

590.110,71 454.138,77
-

135.971,94
-23,04%

3. Δαπάνες
για

επενδύσεις

(+) (7)
Επενδύσεις

205.223,56 112.991,81 -92.231,75 -44,94%

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81) Πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.) - (8111)
Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού +
(83)

Επιχορηγούμενες
πληρωμές

υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

101.193,32 101.193,32 0,00 0,00%

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ

Δημοσίου
και τρίτων

(82) α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

195.384,38 169.231,93 -26.152,45 -13,39%

Σύνολο 1.500.910,55 1.227.056,90 - -18,25%
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Εξόδων
(Β1)

273.853,65

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

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης
των στόχων  σύμφωνα με  την  §1  του  άρθρου  2  της  ΚΥΑ 34574.   Ο στόχος  των
απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το τέλος του έτους ισούται υποχρεωτικά με μηδέν,
όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 44485/6-8-2018.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις 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 Β΄ τρίμηνο.
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Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
170.000,00 148.360,59 -21.639,41



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 1.595.390,52 1.583.449,56 -11.940,96

6. Διαθέσιμα 1.739.612,52 1.739.612,52
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 3.335.003,04 3.323.062,08 -11.940,96

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.500.910,55 1.227.056,90 -273.853,65

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.834.092,49 2.096.005,18 261.912,69

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 170.000,00 148.360,59

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.664.092,49 1.947.644,59 261.912,69

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

7,85%

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του πρώτου τριμήνου ποσού 2.096.005,18€ είναι 
αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 148.360,59€ 
και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
Η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού 
7,85%.

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 Β τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί επτά (7) αναμορφώσεις εκ των 
οποίων η μία  μεταβάλλει το ύψος του Π/Υ. 

Σύνολο Π/Υ  ισχύουσας στοχοθεσίας 7.455.953,00

Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ 7.711.788,31
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 255.835,31

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 3,43%

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 255.835,31€ οφείλεται στην εγγραφή της πίστωσης :

22



8η αναμόρφωση 255.835,08
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Βιώσιμη

Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος  Κοινόχρηστων
Ποδηλάτων»

Σημ.: Η διαφορά 0,23€  μεταξύ της ισχύουσας στοχοθεσίας και της επιχορήγησης 
οφείλεται στην στρογγυλοποίηση των ποσών στον υποβαλλόμενο πίνακα 
στοχοθεσίας. 

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.  Το  άρθρο  72  παρ.1  περ.β΄  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014

2. Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014

3. Την με αριθ.πρωτ. 3658/22.07.2022 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς

Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζει ΠΑΡΩΝ)

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2022 και την υποβολή
εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 135/2022
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                           Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                   Λουρής Αντώνιος 

                                                         Πατηνιώτη Μαρία 

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή
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