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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 17ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 12η Σεπτεμβρίου 2022 

 

Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην Αίθουσα του 

«Ιστορικού Δημαρχείου» στην Ιουλίδα Κέας, πραγματοποιήθηκε η 17η τακτική 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 4632/8-09-2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκαν 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 ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών είναι 

παρόντα 10 μέλη.  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   
2.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        2.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 
3.Μαρία Μ. Πατηνιώτη   3.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας    
4.Αντώνιος Ν.Λουρής         4.Μουζάκη Αντ. Σώζα 
5.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   5.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
6.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                6.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη    
7.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    7.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 
8.Στυλιανός Γ. Γκρέκας  8.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη   
9.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης   (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
   
 

 

Στη συνεδρίαση είναι παρούσα η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος 

Δεμένεγας ούτε η Πρόεδρος της Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα   
Παρούσα είναι και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση του 

πρακτικού. 
Παρών είναι και ο Έπαρχος Κέας-κύθνου κ. Ι. Ευαγγέλου 
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
17ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/09/2022 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4632/8-09-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 14ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 
Θέμα 2ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2022 
 [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3ο: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο « Αποκατάσταση κερκίδων 

και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας Δήμου Κέας Νομός 

Κυκλάδων» με καινούριο ενάριθμο. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στον Δήμο 

Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5ο: Έγκριση κατανομής πρόσθετης επιχορήγησης στην ΕΣΕ Α’ θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 6ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 2022). 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 7ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου 

Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση της «5ης Μουσικής Συνάντησης 

Λαϊκών Πνευστών Αιγαίου (στην Κέα)» [Εισηγητής: Εντεταλμένη δημ .σύμβουλος, κα. 

Στ. Δεμένεγα] 
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Θέμα 1ο: Έγκριση 14ης 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 

εισηγείται το θέμα της 14ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κέας 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 όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω. Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 152-2022_6Ω8ΛΩΕΔ-ΤΦΤ  

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 
 

Λοιπές Δαπάνες 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Π/Υ Πριν την 
Αναμόρφωση Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 
00.6431.0011 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 12.000,00 -1.000,00 11.000,00 
00.6432.0001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό  και στο εξωτερικό 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 
10.6643.0005 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 2022-23 2.000,00 3.185,68 5.185,68 

30.6641.0011 Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση μεταφορικών μέσων 
2022-23 8.500,00 -2.600,69 5.899,31 

30.6644.0011 Προμήθεια καυσίμων  για λοιπές ανάγκες 2022-23 5.000,00 -482,46 4.517,54 
70.6262.0004 Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 3.000,00 -1.029,83 1.970,17 

70.6641.0011 Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση μεταφορικών μέσων 
2022-23 4.000,00 -1.120,00 2.880,00 

70.6644.0013 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
2022-23 3.000,00 4.047,30 7.047,30 

  39.500,00 0,00 39.500,00 
 
 
 

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Π/Υ Πριν την 
Αναμόρφωση Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 
20.6277.0017 Δαπάνη ανακύκλωσης μπαζών και οικοδομικών υλικών 5.000,00 -1.711,54 3.288,46 
20.6279.0021 Καθαρισμός οικισμών 32.000,00 -2.506,00 29.494,00 
20.6641.0011 Προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρων 2022-23 14.000,00 4.217,54 18.217,54 

  51.000,00 0,00 51.000,00 
 
 

Τεχνικό πρόγραμμα 
     

Με την απόφαση 63/2022 του ΔΣ (ΑΔΑ: 9Ψ4ΞΩΕΔ-ΙΞ9) πραγματοποιήθηκε η 3η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.  
Αναλόγως αναμορφώνεται και ο προϋπολογισμός.     

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Π/Υ Πριν την 
Αναμόρφωση Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6737.0009 Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη Βελτίωσης 
Κεντρικού οδικού δικτύου Σωρός - Σπαθί 0,00 2.275,00 2.275,00 
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00.6737.0010 
Προγραμματική σύμβαση για την επικαιροποίηση 
μελέτης οδοποιίας «Βελτίωση υφιστάμενης οδού 

Κορησσίας - Ξύλων» 
0,00 1.013,17 1.013,17 

00.6737.0011 
Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση υποβολής 

πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο 
πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ 

0,00 2.497,43 2.497,43 

00.6737.0012 Προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο και θεώρηση 
της μελέτης για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου 0,00 1.750,00 1.750,00 

30.7412.0010 Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού 
Κορησσίας - Ξύλων 4.340,00 -4.340,00 0,00 

30.7412.0048 Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας βελτίωσης 
υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων 19.816,00 -2.195,60 17.620,40 

30.7413.0026 Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου  1.000,00 -1.000,00 0,00 
  25.156,00 0,00 25.156,00 

 
90.9111 Αποθεματικό 2.687,61 0,00 2.687,61 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 

Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας και Αντ. 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 152-2022_6Ω8ΛΩΕΔ-ΤΦΤ  απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(7 ψήφοι ΥΠΕΡ και  2 ψήφοι  ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2022 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 64/2022 
 

 

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

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 135-2022_ΨΤΨΘΩΕΔ-ΟΥΞ απόφασή της, την εκτέλεση του 
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προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ( β΄ 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 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. 
1. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Β΄ τριμήνου 2022 
2. 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.» 
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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% 

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 

212.551,96 205.007,56 -7.544,40 -3,55% 
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απόδοση σε τρίτους 

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: 

«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.  
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Ομάδα ΚΑΕ 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

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 Εξόδων (Β1)  1.500.910,55 1.227.056,90 -273.853,65 -18,25% 
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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. 
 

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 

    

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις 
(Γ2) 

Στόχο
ς 

Απολογι
σμός 

Απόκλισ
η 

170.0
00,00 

148.360,
59 

-
21.639,41 
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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: 
 
 

8η 
αναμόρφωση 

255.83
5,08 

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.  
..» 

 

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.  
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Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας λέει ότι,  η οικονομική διαχείριση είναι 

αποτέλεσμα επιλογών της Δημοτικής Αρχής και ψηφίζει ΠΑΡΩΝ 
 

Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας και Αντ. Πατηνιώτης ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 135-2022_ΨΤΨΘΩΕΔ-ΟΥΞ 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 
(7 ψήφοι ΥΠΕΡ και  2 ψήφοι  ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το β’ 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: 65/2022 
 

 

Θέμα 3ο: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο « Αποκατάσταση κερκίδων 

και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας Δήμου Κέας Νομός 

Κυκλάδων» με καινούριο ενάριθμο. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 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. 260185/3-6-

2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΠΓ4653Π4-ΚΝ5) Υ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

αποφασίστηκε η μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλου του ΠΔΕ2021 στα 

προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025.  
Μεταξύ αυτών είναι και το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου 

γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας», το οποίο χρηματοδοτείται από νέο ενάριθμο 

Κωδικό Έργου 2022ΝΑ31400008, και για το οποίο πρέπει να οριστεί υπεύθυνος 

λογαριασμού. 
Εισηγούμαστε τον ορισμό της κας Κωνσταντίνας Δεμένεγα του Ελευθερίου, 

δημοτικού Ταμία Δ. Κέας, ως υπεύθυνη του λογαριασμού στο έργο με Κωδικό 

2022ΝΑ31400008 και τίτλο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου 

μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας», η οποία θα προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες που 

προβλέπονται μέχρι ολοκλήρωσης πληρωμών του έργου. 
 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανωτέρω εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Ορίζει την κα. Κωνσταντίνα Δεμένεγα του Ελευθερίου, δημοτική Ταμία Δ.Κέας, ως 

υπεύθυνη του λογαριασμού στο έργο με Κωδικό 2022ΝΑ31400008 και τίτλο 

«Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. 

Κέας», η οποία θα προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι 

ολοκλήρωσης πληρωμών του έργου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 66/2022 
 

 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στον Δήμο 

Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Αναβάλλεται 
 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση κατανομής πρόσθετης επιχορήγησης στην ΕΣΕ Α’ θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η 

οποία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ. 

11/2022 απόφασή της  η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και λαμβάνοντας υπόψη την 

υπ’αριθμ. 33/2022 απόφαση της ΕΣΕ Αθμιας Εκπ/σης, ζητείται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο η έγκριση πρόσθετης επιχορήγησης της ΕΣΕ με το ποσό των 30.000,00€. 

Πρέπει να αποδοθεί από το Δήμο στην ΕΣΕ Α’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου, η πρόσθετη 

επιχορήγηση, καθώς το ποσό των 20.000€ το οποίο δίνεται ως ετήσια τακτική 

επιχορήγηση, όπως ορίζει το ΦΕΚ σύστασής της, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 

των έξι σχολικών μονάδων της.  
Ως εκ τούτου, προτείνεται να επιχορηγηθεί η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Κέας με το ποσό των 30.000€ (10.000€ που προβλεπόταν στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Κέας ως πρόσθετη επιχορήγηση και 20.000€ όπως 

προστέθηκαν στον ίδιο κωδικό μετά την 13η Αναμόρφωσή του στην 16η Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κέας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου 2022 ), για να 

καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων που βρίσκονται υπό την ευθύνη της.  
Οι ανάγκες αυτές αφορούν εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολείων, 

λειτουργικές δαπάνες, αναλώσιμα, θέρμανση, ρεύμα, κλπ, το κόστος των οποίων έχει 

εκτιναχθεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 202/1Α/v. του Ν. 3463/2006, βάσει του 

οποίου «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών 

επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και 

των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν», και 

σε συνδυασμό με την παρ. Β του ιδίου άρθρου, εισηγούμαστε θετικά για την εν λόγω 

επιχορήγηση, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική 

Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης» του Προϋπολογισμού 2022 στον οποίον υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. 
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη και την εισήγηση της 

Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει πρόσθετη επιχορήγηση στην Ε.Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 

30.000,00€, το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική 

Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης» του Προϋπολογισμού 2022 στον οποίον υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 67/2021 
 

Θέμα 6ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Γ΄ κατανομή 2022). 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με: 
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης 

Δήμων», 
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της 

εκπαίδευσης» και 
3. Σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 55904/30.08.2022 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Α∆Α: 6Θ5946ΜΤΛ6-Γ2Σ) κατανέμεται στο Δήμο Κέας το ποσό των 

10.560,00€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 

σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου 

Κέας έτους 2022. Στο ποσό αυτό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,84€.  
Επομένως, το καθαρό ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 10.544,16€.  
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 

1.  Η  ανωτέρω επιχορήγηση, θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2022 
2.  Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει 

πίστωση του ποσού των 10.560,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., 

δηλαδή ποσού 15,84€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 

2022 με Κ.Α. 00.6711.0005 
3.  Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου 

4. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10/2022 σχετική απόφαση της 

Δ.Ε.Π. εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 
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Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
7.908,12€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
2.636,04€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.544,16€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Γ΄ κατανομή) 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση 

της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αποδοχή της επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων των ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του 

έτους 2022. 
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού 

των 10.560,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,84€) σε 

βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2022 με Κ.Α. 

00.6711.0005 ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
7.908,12€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
2.636,04€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Γ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.544,16€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Γ΄ κατανομή) 

 

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 68/2022. 
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Θέμα 7ο: Έγκριση 4ης 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 7ο 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 και αναμορφώθηκε με τις υπ΄αριθ. 22/2022, 45/2022 & 63/2022 αποφάσεις 

μας, είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί εκ νέου, προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό 

πρόγραμμα νέες δαπάνες.  
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 4η αναμόρφωσή του, προκειμένου να 

συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του και προτείνουμε την 

αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής: 
1. Δημιουργία ΚΑ ….... «Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής 

αναβάθμισης και εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα 

ύδρευσης της Νήσου Κέας » με ποσό 830.787,60 € (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ). 
 

Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει την 4η 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: 69/2022. 
 

 

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση της «5ης Μουσικής Συνάντησης Λαϊκών 

Πνευστών Αιγαίου στην Κέα. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο Δήμος Κέας μετά από σχετικό 

αίτημα (υπ’ αριθμ. πρωτ. 3758/27-7-2022)  επιθυμεί να συνδιοργανώσει με την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι κόρες των 

Κυκλάδων», την «5η Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών Αιγαίου» που φέτος 

επιλέγεται να πραγματοποιηθεί στην Κέα, στον τόπο-νησί απ’ όπου ξεκίνησε 20 χρόνια 

πριν,  με την 1η διοργάνωση το 2002. 
Η Συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2022 (με 

αναχώρηση στις 30/9) και ως χώροι υλοποίησης ορίζονται: α)Κρήνη/Χοροστάσι Βενιαμίν 

Ιουλίδας β) Πλατεία Κάτω Μεριάς και γ) Προαύλιος χώρος Μοναστηριού Παναγίας 

Καστριανής. 
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Η Κέα έχει μεγάλη μουσική παράδοση στα λαϊκά πνευστά μουσικά όργανα 

(τσαμπούνες και τουμπί) και συνεχίζει να έχει τσαμπουνιέρηδες όλων των ηλικιών. Ο ήχος 

της τσαμπούνας λειτουργεί ανέκαθεν ως μέσο διάδοσης της κυκλαδικής κουλτούρας και 

συντροφικότητας. 
Προκειμένου λοιπόν να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά και να προάγει τη 

συμμετοχή των κατοίκων του νησιού μας στα κοινωνικά δρώμενα, προτείνεται ο Δήμος 

Κέας να συνδράμει στην πραγματοποίηση της επετειακής αυτής εκδήλωσης,  ως 

συνδιοργανωτής της, με το ποσό έως των 5.000 ευρώ,  το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά 

για την εστίαση των παρευρισκόμενων στην εν λόγω εκδήλωση. 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το αρθ. 

158 παρ 3 του Ν. 3463/2006, και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ομοσπονδία 

Συλλόγων Γυναικών «Οι κόρες των Κυκλάδων»,  της «5ης Μουσικής Συνάντησης 

Λαϊκών Πνευστών Αιγαίου στην Κέα»,  που θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 

Σεπτεμβρίου 2022 (με αναχώρηση στις 30/9). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 70/2022. 
 

 

Ακολούθησε ενημέρωση επί θεμάτων της Κέας από τον κ. Έπαρχο 
 

Λύεται η συνεδρίαση 
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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                     

 
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                      


