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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 29ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 19η Δεκεμβρίου 2022 

 

Σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη η 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 

6376/15-12-2022 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 

συμμετέχουν 9 μέλη.  
 

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

  

  

  

  
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετέχει  o Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος 

Δεμένεγας ούτε η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα . 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση του πρακτικού 
Δεν αποχώρησαν ούτε συνδέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
29ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19/12/2022 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6376/15-12-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 23ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

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

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3ο:  Παράταση Μισθωτηρίου Συμβολαίου του Αναψυκτηρίου στην παραλία 

Κορησσίας Κέας. [Εισηγητής Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης ακτών “Γαλάζια Σημαία”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 5ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας. [Εισηγητής 

Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 6ο: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα 

μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων 

Μητροπολιτικών Κέντρων). [Εισηγητής Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 1ο: Έγκριση 23ης 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 23ης 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 της υπ’αριθμ. 226-2022_6ΧΤ9ΩΕΔ-ΛΣ0 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 
 
 

  Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης         

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση Αιτιολογία 

1315.0002 
Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτσης» για  

«Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η 
ιστορία των θαλασσών της Κέας 

3.000,00 203,11 3.203,11 
Ενδιάμεσοι 

τόκοι από την 
εκταμίευση του 

δανείου έως 
έναρξη 

εξυπηρέτησης 
(1/12 - 31/12) 

61.6521.0001 

Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση 
- Τα ναυάγια και η ιστορία των 

θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης 
Τρίτσης) 

0,00 203,11 203,11 

 

 
  Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ         

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση Αιτιολογία 

1322.0015 

Επιχορήγηση απο το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για 
την πράξη «Κατασκευή γηπέδου 11x11 
στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου 

Κέας 

0,00 10.000,00 10.000,00 

Απόφαση 
ένταξης 

85862_2019 
ΑΔΑ: 

Ψ4ΖΔ46ΜΤΛ6-
43Σ Αποφ. 
Αποδοχής 

46_2022 ΑΔΑ: 
ΩΜΣ5ΩΕΔ-ΙΓΑ 

61.7326.0001 
Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση 

Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας  
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 10.000,00 10.000,00   

 

 
  ΚΑΕ 41-82       

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

4122.0001 Φόρος επί της αντιμισθίας αιρετών 8.000,00 1.000,00 9.000,00 

4131.0012 ΕΦΚΑ 210.000,00 1.000,00 211.000,00 
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00.8222.0001 
Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων, 

Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών 
συλλογικών οργάνων 

9.500,00 1.000,00 10.500,00 

00.8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
ταμεία 264.500,00 1.000,00 265.500,00 

 

  Λειτουργικές δαπάνες 
σχολείων         

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση Αιτιολογία 

4311.0001 

ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης 

(άρθρο 55,ν.1946/1991) 

52.170,00 210,00 52.380,00 

Αναμόρφωση 
λόγω αύξησης 

των 
αποδόσεων 

κατά την 
διάρκεια της 

χρήσης 00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές 
επιτροπές 60.870,00 210,00 61.080,00 

 

 
  Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης       

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

25.6211.0001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

96.300,00 20.500,00 116.800,00 

25.6262.0002 Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων 5.427,59 -2.000,00 3.427,59 

25.6262.0032 Τοποθέτηση βανών καθαρισμού στο δίκτυο 
ύδρευσης 5.000,00 -5.000,00 0,00 

25.6662.0007 Υδραυλικά εξαρτήματα 34.527,40 -13.500,00 21.027,40 

  141.254,99 0,00 141.254,99 

 
  Τεχνικό Πρόγραμμα         

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση Αιτιολογία 

63.7312.0001 
Δίκτυα Αποχέτευσης Κορησσίας και 
Βουρκαρίου Δήμου Κέας (περιφ. Ν. 

Αιγαίου) 
0,00 84.126,45 84.126,45 

Τα έργα έχουν 
κοινή 

χρηματοδότηση 
ΚΑΕ 1321.0001 

«Δίκτυα 
αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων 

Δήμου Κέας 
(περιφ. Ν. 
Αιγαίου)» 

63.7312.0003 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας  (περιφ. 
Ν. Αιγαίου) 

290.000,00 -84.126,45 205.873,55 



29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19η Δεκεμβρίου 2022 

5 

 

00.6737.0011 

Προγραμματική σύμβαση για την 
ωρίμανση υποβολής πρότασης 

ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 
στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ 

2.497,43 -2.497,43 0,00 

Ανακατανομή ΣΑΤΑ 

00.6737.0013 

Προγραμματική σύμβαση για την 
ωρίμανση και αδειοδότησης του 

έργου «Βελτίωση βατότητας 
Αγροτικής Οδοποιίας » 

0,00 2.497,43 2.497,43 

 

 
  Λοιπές Δαπάνες       

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 2.446,00 50,00 2.496,00 

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 
τέλη εσωτερικού 20.800,00 4.000,00 24.800,00 

00.6432.0001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό  και στο 
εξωτερικό 1.000,00 -1.000,00 0,00 

30.6262.0020 Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση 
ξερολιθιών 12.412,76 -5.050,00 7.362,76 

30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 -210,00 1.290,00 

30.6662.0015 Προμήθεια υλικών διάστρωσης ασφάλτου 12.800,00 -2.000,00 10.800,00 

70.6211.0001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

21.900,00 4.000,00 25.900,00 

70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 210,00 710,00 

  73.358,76 0,00 73.358,76 

 

 
90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61 

 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 

Ο κ. Νικ. Δεμένεγας ψηφίζει ΠΑΡΩΝ 
Η κα Γροσομανίδη και ο κ. 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 226-2022_6ΧΤ9ΩΕΔ-ΛΣ0 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής 



29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19η Δεκεμβρίου 2022 

6 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(6  ΥΠΕΡ και 3  ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 23η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2022 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:106/2022 
 

 
 

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

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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. 222-2022_91ΑΓΩΕΔ-ΩΞ5 απόφασή της, την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ( γ΄ 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 Γ΄ τριμήνου 2022.  

Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ 
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. 
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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 Γ΄ 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 Γ΄ τριμήνου : 

 
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Γ΄ τριμήνου 2022. 
2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Γ΄ τριμήνου 2022 
3. Πίνακας 3 : Πίνακας αναμορφωμένης 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 Γ΄ 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) 
921.042,56 990.418,24 69.375,68 7,53% 

2. 
Επιχορηγήσεις 
από ΠΔΕ και ΕΕ 

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

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

396.793,43 196.158,01 -200.635,42 -50,56% 
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3α. Ίδια Έσοδα 
(01)+ (02)+ (03)+ (04) + 
(05)+ (07) + (11)+ (14) + 

(15) + (16) 
404.301,02 450.317,81 46.016,79 11,38% 

3β. Ίδια Έσοδα 
ΠΟΕ 

(21) + (22) Έσοδα 
παρελθόντων οικονομικών 

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

φορά 

256.119,62 308.309,46 52.189,84 20,38% 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 
32 

(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα 
- (85) Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 

89.995,93 96.233,11 6.237,18 6,93% 

5. Λοιπά Έσοδα 

(41) Εισπράξεις υπέρ 
δημοσίου και τρίτων (+) 

(42)  Επιστροφές 
χρημάτων(+) (31) 

Εισπράξεις από δάνεια + 
(4319) Λοιπά έσοδα προς 

απόδοση σε τρίτους 

536.483,71 305.400,55 -231.083,16 -43,07% 

Σύνολο Εσόδων 
(Α1) 

 2.604.736,27 2.346.837,18 -257.899,09 -9,90% 

6. Διαθέσιμα 
Ταμειακά διαθέσιμα κατά 

την 31.12 2021 
1.739.612,52 1.739.612,52   

Σύνολο Εσόδων 
και 

Διαθεσίμων 
(Α1+6) 

 4.344.348,79 4.086.449,70 -257.899,09 -5,94% 

 
Η απόκλιση των εισπράξεων έναντι των στόχων στο σύνολο των εσόδων (Α1) είναι 

αρνητική σε ποσοστό 5,94%. Το μεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης παρουσιάζεται στις 
χρηματοδοτήσεις (ομάδα ΚΑΕ 2) με -50,56% και στα έσοδα από παρακρατούμενους φόρους 
(ομάδα ΚΑΕ 5). Η ροή των εσόδων από επιχορηγήσεις δεν εξαρτάται αμιγώς από τις ενέργειες 
του Δήμου και τα έσοδα παρακρατούμενων φόρων και εισφορών ακολουθούν την πορεία 
πληρωμής των δαπανών. Θετική είναι η απόκλιση στα ίδια έσοδα (ομάδες ΚΑΕ 3α,3β και 4). 

     
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, 

όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 

3α. Ίδια Έσοδα 404.301,02 450.317,81 46.016,79 11,38% 
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 256.119,62 308.309,46 52.189,84 20,38% 
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 89.995,93 96.233,11 6.237,18 6,93% 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 750.416,57 854.860,38 104.443,81 13,92% 

 
Θετική απόκλιση παρουσιάζεται στους στόχους ιδίων εσόδων για το τρίτο 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 Γ΄ τριμήνου.  
 

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) 

649.798,71 573.658,95 -76.139,76 -11,72% 

2. Λοιπά 
έξοδα χρήσης 

(6) Έξοδα Χρήσης - 
(60) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 

1.300.610,5
6 

885.204,39 -415.406,17 -31,94% 
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3. Δαπάνες 
για 

επενδύσεις 
(+) (7)  Επενδύσεις 813.029,42 189.148,40 -623.881,02 -76,74% 

4. Πληρωμές 
ΠΟΕ 

(81) Πληρωμές 
υποχρεώσεων 

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

πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 

103.817,16 103.817,16 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 

306.243,93 254.908,85 -51.335,08 -16,76% 

Σύνολο 
Εξόδων (Β1) 

 
3.173.499,7

8 
2.006.737,75 

-
1.166.762,0

3 
-36,77% 

 
Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Γ΄ 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. 

 
 

 
 

Η μεγάλη αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων οφείλεται στην τιμολόγηση έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών που είναι ενταγμένα σε προγράμματα και η πληρωμή τους εξαρτάται από την 
εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, 
 

• Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας ( Αντώνης Τρίτσης): 405.852,00 € 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2) 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

10.000,00 672.203,51 -662.203,51 
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• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία 
των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Τρίτσης) : 54.138,40 € 

• Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): 43.614,52€ 

• Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Πράσινο Ταμείο: 28.470,40€ 

 
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 Γ΄ τρίμηνο. 
 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 2.604.736,27 2.346.837,18 -257.899,09 

6. Διαθέσιμα 1.739.612,52 1.739.612,52  

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 4.344.348,79 4.086.449,70 -257.899,09 

    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 3.173.499,78 2.006.737,75 -1.166.762,03 
    

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.170.849,01 2.079.711,95 908.862,94 

    

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 10.000,00 672.203,51 662.203,51 

    

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.160.849,01 1.407.508,44 246.659,43 

    

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 
Αποτελέσματος 

5,68%   
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Ο στόχος των ταμειακών διαθεσίμων για το Γ τρίμηνο έχει επιτευχθεί και κατ΄ επέκταση το 
Οικονομικό αποτέλεσμα είναι θετικό με την απόκλιση στο 5,68%. 
 
 
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 Γ τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί δώδεκα (12) αναμορφώσεις εκ των οποίων οι 
ακόλουθες  μεταβάλλουν το ύψος του Π/Υ.  
 

Σύνολο Π/Υ  ισχύουσας στοχοθεσίας 7.455.953,00 

Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ 9.041.917,98 
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 1.585.964,98 

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 21,27% 
 

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 1.585.964,98€ οφείλεται στις εγγραφές των πιστώσεων: 
 
 

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

Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος  Κοινόχρηστων Ποδηλάτων» 

10η αναμόρφωση 1.273.939,73 
Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (προγρ. Αντ. 

Τρίτσης) 

               » 200,00 
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων 
11η αναμόρφωση 

46.427,99 
Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους λόγω επιβάρυνσης 

του π/υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους 
12η αναμόρφωση 

9.561,95 
Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος 

ΟΑΕΔ 
 1.585.964,75  

 
Σημ.: Η διαφορά 0,23€  μεταξύ της μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας και των αναμορφώσεων Π/Υ 
οφείλεται στην στρογγυλοποίηση των ποσών στον υποβαλλόμενο πίνακα στοχοθεσίας.  
 

 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 2.604.736,27 2.346.837,18 -257.899,09 
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Συντελεστής μεταβολής 21,27%     
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων 2.749.820,08 2.346.837,18 -402.982,90 

6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ) 1.739.612,52 1.739.612,52   

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και 
Διαθεσίμων (Α1+6) 

4.489.432,60 4.086.449,70 -402.982,90 

    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 3.173.499,78 2.006.737,75 -1.166.762,03 
Συντελεστής μεταβολής 21,27%     

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 3.350.263,72 2.006.737,75 -1.343.525,97 
    

Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.139.168,88 2.079.711,95 940.543,07 
    

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 10.000,00 672.203,51 662.203,51 
    

Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.129.168,88 1.407.508,44 278.339,56 
    

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. Αποτ. 6,20%   

 

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 κ. Νικ. Δεμένεγας ψηφίζει ΠΑΡΩΝ 
Η κα Γροσομανίδη και ο κ. Αντ. Πατηνιώτης ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 222-2022_91ΑΓΩΕΔ-ΩΞ5 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 
(6  ΥΠΕΡ και  3   ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το γ’ 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: 107/2022 
 

 

 

Θέμα 3ο:  Παράταση Μισθωτηρίου Συμβολαίου του Αναψυκτηρίου στην παραλία 

Κορησσίας Κέας. [Εισηγητής Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο Δήμος Κέας μισθώνει 

κτίριο, το οποίο λειτουργεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο), 

στην εταιρεία ΕΛΙΞΟΣ Α.Ε. Το παρόν κτίριο βρίσκεται στην παραλία Κορησσίας Κέας.  
Ως προς αυτό επισημαίνεται ότι στις 01/06/2016 υπεγράφη σύμβαση μίσθωσης 

μεταξύ του Δήμου Κέας και της εταιρείας “ΕΛΙΞΟΣ Α.Ε”, η οποία είχε διάρκεια έξι ετών 

και έληξε  στις 31-05-2022. 
Η μισθώτρια εταιρεία “ΕΛΙΞΟΣ Α.Ε” υπέβαλλε αίτηση με αρ. πρωτ. 4913/26-09-

2022 με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου εκμίσθωσης του αναψυκτήριου για 12 

έτη σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 19 του Ν 2741/1999 και μείωση του 

καταβαλλόμενου μισθώματος. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτές τους ΟΤΑ, 

που υπάγονται στο ΠΔ 34/1995 και έληξαν λόγω παρέλευσης του χρόνου αναγκαστικής 

παράτασης (άρθρο 58 παρ. 10 και 12 ΠΔ 34/1995) ή  που λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν 

να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και τη σύναψη σχετικής σύμβασης με τον εγκατεστημένο στο ακίνητο 

μισθωτή. Στην περίπτωση αυτή το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο 

από το 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, στις περιοχές 

που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, της αγοραίας αξίας του, εκτός από τους παραμεθόριους 

νησιωτικούς νομούς που έχουν υπαχθεί στην περιοχή Ε΄ του Ν 289/1976 (Λέσβος, Χίος, 

Σάμος, Δωδεκάνησα), όπου το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 6%. Αποκλείεται πάντως η 

συνομολόγηση μηνιαίου μισθώματος κατώτερου από το καταβαλλόμενου (άρθρο 7 

παρ. 19 Ν 2741/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν 3320/2005). 
Εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης της εκμίσθωσης του αναψυκτήριου στην 

παραλία  Κορησσίας Κέας, στην εταιρεία “ΕΛΙΞΟΣ Α.Ε” για 12 έτη έως 31/05/2034, με 

το ίδιο μίσθωμα και τους ίδιους όρους του από 1/6/2016 μισθωτηρίου συμβολαίου. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης και να 

εξουσιοδοτήσει την Δήμαρχο για την υπογραφή του συμφωνητικού παράτασης της 

μίσθωσης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το Π.Δ 

34/95, το από 01/06/2016 συμφωνητικό μίσθωσης, την υπ' αριθμ. 4913/26-9-2022 αίτηση 

της εταιρείας “ΕΛΙΞΟΣ Α.Ε”, το άρθρο 7 παρ. 19 Ν 2741/1999, την εισήγηση της 

Δημάρχου 
 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την παράταση της εκμίσθωσης του αναψυκτήριου στην παραλία  

Κορησσίας Κέας, στην εταιρεία “ΕΛΙΞΟΣ Α.Ε” για 12 έτη έως 31/05/2034, με το ίδιο 

μίσθωμα και τους ίδιους όρους του από 1/6/2016 μισθωτηρίου συμβολαίου. 
     Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή του συμφωνητικού παράτασης της 

μίσθωσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:108/2022 
 

 
Θέμα 4ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης ακτών “Γαλάζια Σημαία”.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών “Γαλάζια Σημαία λέγοντας τα εξής:  
«Οι ακτές στις περιοχές «Γιαλισκάρι», «Οτζιάς» και «Ποίσσες» οργανώθηκαν κατά την 

κολυμβητική περίοδο του 2022 σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια 

Σημαία» και ο Δήμος Κέας υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα ώστε να εγκριθούν οι ακτές και να βραβευτούν για το έτος 2023. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραλία των Ποισσών ήταν υποψήφια για βράβευση πρώτη 

χρονιά φέτος. 
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2022 πραγματοποιήθηκαν:  
 

Σάββατο 28 Μαΐου – Κυριακή 29 Μαΐου  Ημερίδα Βιοποικιλότητας 

Το Σάββατο 28 Μαΐου, πραγματοποιηθηκαν ομιλίες για την βιοποικιλότητα της Κέας 

στο Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης» από τις 10.00 έως τις 14.00. 

Τα θέματα που θα συζητηθηκαν και οι ομιλητές ήταν: 

• Η άγρια πανίδας της Τζιας ως στοιχείο αγροτουρισμού | Ελένη Πάνου, Ε.ΔΙ.Π. 

εργαστηρίου γεωργικής ζωολογίας και εντομολογίας Γ.Π.Α. 

• Οι πεταλούδες της Ελλάδας. Μια ματιά στις πεταλούδες τις Τζιας. | Λάζαρος 

Παμπέρης, συγγραφέας βιβλίου “ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”. 

• Αρπακτικά και φυτοφάγα ακάρεα στη χλωρίδα της Τζιας | Δημήτρης Βρεττός, 

Διοργανωτής – Γεωπόνος Γ.Π.Α. 

• Η Τζια των πουλιών. Σημαντικότητα, απειλές και η ανθρώπινη διάσταση. | Νίκος 

Τσιόπελας, ορνιθολόγος, υπεύθυνος προγραμμάτων διατήρησης Ορνιθολογικής εταιρείας. 

• Προτάσεις για μια νέα αντίληψη στην αντιπλημμυρική προστασία | Δημήτρης 

Θεοδοσόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου «Ροή – 

Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων», Συντονιστής Ομάδας Γεωμυθική. 

Την Κυριακή 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μία παράλληλη δράση η οποία  

περιλάμβανε την περιήγηση στο ρέμα της Φλέας, όπως και τον εθελοντικό καθαρισμό του 

ρέματος.  

 

Παρασκευή 17 Ιουνίου- Σάββατο 18 Ιουνίου Πλανητάριο Δημοτικό Σχολείο 

Κορησσίας 

Το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο, μοναδικό στο είδος του - μια ειδική ημιμόνιμη 

φορητή κατασκευή σταθερού θόλου με καρέκλες για τους θεατές, ταξιδεύει σε όλη τη χώρα 

προσφέροντας μια μοναδική οπτικοακουστική διδακτική εμπειρία. Κυρίαρχο 
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χαρακτηριστικό του είναι η ημισφαιρική οθόνη προβολής διαμέτρου 6 μέτρων με επιφάνεια 

εμβαδού 57 τετραγωνικών μέτρων! Μία εκδήλωση αστρονομίας περιλαμβάνει προβολές 

μέσα στο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο και στη συνέχεια παρατήρηση με τηλεσκόπιο, του 

Ηλίου με ειδικά φίλτρα την ημέρα και του έναστρου ουρανού το βράδυ. 

Παρασκευή 1 Ιουλίου Ημερίδα σχετική με Ύδρευση και Διαχείριση Υδάτινων πόρων  

Σάββατο 16 Ιουλίου – Παρασκευή 5 Αυγούστου Έκθεση «Γάλα και Μέλι- Τα Δώρα 

της Φύσης»  Συμμετέχουν Γ. Μπλιάτσου (εικαστικός), Ειρήνη Αθανασάκη (εικαστικός), 

Μαρία Γκίζη (γλύπτρια), Χρυσάνθη Τσιντζουρα (αγιογράφος), Romana Sammern 

(Ιστορικός Τέχνης) Πνευματικό Κέντρο Πάνω Αίθουσα 

Σάββατο 16 Ιουλίου Ομιλία του αρχαιολόγου  κ. Μαυροφρύδη για το μέλι της Κέας 

Πνευματικό Κέντρο 

Σάββατο 23 Ιουλίου- Κυριακή 31 Ιουλίου Γιορτή Παραμυθιών Αφιερωμένη στον 

αείμνηστο Αλέκο Φασιανό  που υποστήριξε με αγάπη και πίστη τη Γιορτή Παραμυθιών και 

ζωγράφισε το λογότυπό της.Περιλαμβάνει 

Α) Αφιέρωμα στην επέτειο μνήμης 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 

1922 

Β) Προβολές από αγαπημένες στιγμές της Γιορτής Παραμυθιών και ομιλίες για την 

αφήγηση και το παραμύθι 

Γ) Έκθεση  Textile Art (Μικτών τεχνικών με ύφασμα, κλωστές και νήματα)  

Δ) Έκθεση αφιέρωμα στον Αλέκο Φασιανό και τις ζωγραφιές του για τη Γιορτή  

Ε) Παραστάσεις Μύθων και Παραμυθιών με διάφορες θεματικές από αφηγητές από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό που συνέβαλαν στην 20ετή δημιουργική πορεία του 

Φεστιβάλ 

ΣΤ) Εκδήλωση λήξης του Φεστιβάλ όπου 20 αφηγητές ένας για κάθε χρόνο της 

γιορτής θα πουν μικρές ιστορίες και παραμύθια  με μουσική και τραγούδια 

Δευτέρα 1 Αυγούστου-Σάββατο 20 Αυγούστου Βιόσφαιρα 

τίτλος  «Βιοποικιλότητα Κέας, Η χλωρίδα και η πανίδα του νησιού μας». 

Μέσα από φωτογραφικό υλικό και συνοδευτικά κείμενα παρουσιαστηκε το σύνολο 

των ζωικών και φυτικών οργανισμών που ζουν στο νησί μας. Καθώς δεν έχει γίνει 

συστηματική επιστημονική έρευνα για την χλωρίδα και την πανίδα της Κέας μεγάλο μέρος 

του εκθεσιακού υλικού προέρχεται από ερασιτέχνες φυσιογνώστες, ανθρώπους που 

αγαπούν το νησί και την φύση του. Επίσης έχει αντληθεί υλικό από εκδόσεις του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. 

Ειδικότερο αφιέρωμα έγινε στο βελανιδόδασος της Κέας και στην ξερική καλλιέργεια της 

τοπικής ποικιλίας της αμυγδαλιάς. 
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Η έκθεση στοχεύει να συμβάλει στην συνειδητοποίηση της αξίας της βιοποικιλότητας 

και της ουσιώδους συμβολής της στην ευημερία και ευμάρεια του νησιού μας. 

Το εκθεσιακό υλικό που προέκυψε από την έρευνα και παρουσιάστηκε στην 

Βιόσφαιρα Κέας 2022 αποτέλεσε την αρχή για την δημιουργία μιας τοπικής βάσης 

δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει δεδομένα για την βιοποικιλότητα της Κέας. Μέσα από 

ένα σύστημα ανατροφοδότησης και επικαιροποίησης των δεδομένων, θα μπορέσει να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο περιβαλλοντικής παιδείας και ευαισθητοποίησης της 

τοπικής κοινωνίας ενώ παράλληλα, τα δεδομένα αυτά μπορούν να ενισχύουν τον 

σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων και παρεμβάσεων για την διατήρηση της 

βιοποικιλότητας του νησιού. Η «Βάση Δεδομένων Βιοποικιλότητας Κέας» θα είναι 

διαθέσιμη και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ θα αποτελεί σημαντική 

παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές του τόπου μας. 

Σάββατο 27 Αυγούστου Μια γιορτή για την Καρθαία  

Η φετινή πρόταση για τη διεξαγωγή της θεατρικής παράστασης αφορούσε στις 

«ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ». Πρόκειται για μια συρραφή 

αποσπασμάτων από τις σπουδαιότερες αρχαίες τραγωδίες του Αισχύλου, του Σοφοκλή και 

του Ευριπίδη με επίκεντρο τη γυναίκα. Τα δραματοποιημένα αποσπάσματα  πλαισιωθηκαν 

από ανάγνωση κειμένων με ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο των μεγάλων 

τραγικών μας ποιητών. Η παράσταση επενδυθηκε μουσικά από αρχαιοελληνικά μουσικά 

όργανα (κρουστά, πνευστά και έγχορδα) κατασκευασμένα από φυσικά και ζωικά υλικά με 

φυσικό ήχο.  

 Όσο αφορά την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων στις συγκεκριμένες ακτές, αυτές 

ελέγχθηκε από: 

1. Τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του 

Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική».  

2. Από το Δήμο Κέας (με ανάθεση σε πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων). Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων βρίσκονται εντός των ορίων που απαιτούνται για το 

χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική». 

Τέλος αναφέρεται ότι η υποβολή αίτησης και η ικανοποίηση των κριτηρίων του 

προγράμματος κατά την κολυμβητική περίοδο του 2022 δεν εξασφαλίζει την απονομή του 

σήματος (Γαλάζια Σημαία) για το 2023. Απαιτείται και πάλι η έγκαιρη οργάνωση της 

ακτής, η διοργάνωση πέντε τουλάχιστον δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και 

γενικότερα η ικανοποίηση όλων των αντίστοιχων κριτηρίων (ασφάλεια, καθαριότητα 

κλπ)». 

Για το έτος 2023 πρόκειται να πραγματοποιηθούν νέες περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες, οι οποίες θα δηλωθούν εντός του 2023. 

 Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ποσό ύψους χιλίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 

(1.485,00 €) που αφορά τη δαπάνη συνδρομής για τη συμμετοχή Δήμου Κέας στο 
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πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία», σε βάρος του 

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 με ποσό 0,00 € στον ΚΑ 00.6453.0001 και στον 

αντίστοιχο ΚΑ του 2023 με ποσό 1.485,00 € και προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι»,«Οτζιάς» και 

«Ποίσσες».  Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας της Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο 

μοναδικός εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών «Γαλάζια Σημαία». Η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ».  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συνδρομή ποσού ύψους χιλίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 

(1.485,00€) που αφορά τη δαπάνη συμμετοχής του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία», η οποία θα βαρύνει τον  Κ.Α. 

00.6453.0001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 με ποσό 0,00 € και στον αντίστοιχο 

ΚΑ του 2023 με ποσό 1.485,00 €, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση 

υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι»,«Οτζιάς» και «Ποίσσες». Η δαπάνη 

δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  
 
Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας της Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο 

μοναδικός εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης 

ακτών «Γαλάζια Σημαία».  
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 109/2022 
 

 

Θέμα 5ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Κέας. [Εισηγητής 

Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο Δήμος Κέας μισθώνει 

ακίνητο στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού Λέπουρα, το οποίο χρησιμοποιείται ως 

Δημοτικό Ιατρείο – εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος “Βοήθεια στο 

Σπίτι”.  
Με την υπ’αριθμ. 5/2022 απόφασή του το ΔΣ ενέκρινε την παράταση μίσθωσης του 

ακινήτου από 1/1/2022 έως 31/12/2022, με το ίδιο μίσθωμα 153,88 € μηνιαίως. 
 

Προτείνεται η παράταση της εν λόγω μίσθωσης για οκτώ (8) μήνες,  από την 

1/1/2023 και έως 31/08/2023 με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα 153,88€. 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανανέωση του ανωτέρω 

μισθωτηρίου συμβολαίου για οκτώ (8) μήνες και να εξουσιοδοτήσει την κ. Δήμαρχο για 

την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης. 
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, στον οποίο θα εγγραφεί η σχετική πίστωση.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 

προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης ακινήτου στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας 

Στυλιανού Λέπουρα, το οποίο εκμισθώνει ο Δήμος Κέας και χρησιμοποιείται ως Δημοτικό 

Ιατρείο – εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” 
Η διάρκεια της παράτασης μίσθωσης θα είναι για οκτώ (8) μήνες και θα έχει χρονική 

ισχύ από 1/1/2023 και έως την 31/08/2023, ενώ το μίσθωμα για όλο το χρονικό διάστημα 

παραμένει στα 153,88€ μηνιαίως, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του 

σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, στον οποίο θα 

εγγραφεί η σχετική πίστωση.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 110/2022 
 

 

 

Θέμα 6ο: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα 

μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων 

Μητροπολιτικών Κέντρων). [Εισηγητής Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με την υπ’αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-5-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) απόφαση ο Δήμος εντάχθηκε 

στο πρόγραμμα με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών έργων) , με κωδικό ΟΠΣ 

5163863. 
Με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/677132/1517/7-7-022 (ΑΔΑ: ΡΒΗΑ4653Π8-ΦΩΞ), 

ορίστηκε ο Δήμο Κέας, ως υπόλογος διαχειριστής του έργου με κωδικό ενάριθμου 

2022ΣΕ27510081, και πρέπει να ορίσουμε τον υπεύθυνο διαχειριστή για την κίνηση του 

λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Εισηγούμαστε τον ορισμό της κας Κωνσταντίνας Δεμένεγα του Ελευθερίου, 

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

2022ΣΕ27510081 και τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών έργων)», 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 διαχείρισης του λογαριασμού του έργου με Κωδικό 2022ΣΕ27510081 και 

τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 

Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών έργων)», η οποία θα προβαίνει σε 

όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι ολοκλήρωσης πληρωμών του έργου 
 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 111/2022 
 

 

 

 

  
Λύεται η συνεδρίαση 
 

 

 

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                      


