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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 30ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 28η Δεκεμβρίου 2022 

 

Σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15, στην Αίθουσα του 

Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα Κέας, πραγματοποιήθηκε η 30η τακτική συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 6581/23-12-2022 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 είναι 

παρόντα 9 μέλη.  
 

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

  

  

 

 

  

  
Στη συνεδρίαση  παρίσταται η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται oι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ιουλίδας  και Κορησσίας  
Στη συνεδρίαση παρίσταται  η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την 

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

συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
30ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/12/2022 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6581/23-12-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 24ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση 25ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
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Θέμα 1ο: Έγκριση 24ης 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 24ης 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. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε 
αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 
177).» 

Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα εξής:  
«…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το 
προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου 
συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του 
συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και 
δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της 
Οικονομικής Επιτροπής.» 

Γ) Στις 20/10/2022 με επιστολή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερωθήκαμε ότι 
ο Δήμος Κέας είναι δικαιούχος επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  για 
την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» ,ποσού  24.432,00€.  Σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Υπουργείου οι δήμοι πρέπει να προχωρήσουν : 

«..άμεσα στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
κατά απόλυτη προτεραιότητα ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως το σημαντικό αυτό έργο. Στο 
πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όπως αποστείλετε εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του 
οδηγού (δηλαδή έως 31.10.2022) την σχετική απόφαση της Οικονομικής σας Επιτροπής για την 
αποδοχή της χρηματοδότησης και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού..» 

Δ) Το γεγονός ότι στην επιχορήγηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνεται 
και ΦΠΑ 24%, το οποίο δεν είχε υπολογιστεί.  Συνεπώς, η επιχορήγηση που καλούμαστε να 
αποδεχθούμε διαμορφώνεται σε 30.295,68 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι: 

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο 
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», ποσού 30.295,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.  232-2022_64ΕΡΩΕΔ-8ΦΚ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
την έγκριση της 24ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη των συμπληρωματικών 
πιστώσεων που αφορούν το ΦΠΑ ως εξής: 
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφωση 
Τελική 

Διαμόρφωση 

1329.0009 
Επιχορήγηση από το Υπ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για τον 
«Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ» 

24.432,00 5.863,68 30.295,68 

10.6261.0007 
Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου για την 

δράση «Εκσυγχρονισμος των ΚΕΠ» 
17.732,00 4.255,68 21.987,68 

10.7133.0005 
Προμήθεια εκτυπωτή για την δράση 

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 
2.000,00 480,00 2.480,00 

10.7134.0003 
Προμήθεια Η/Υ και tablet για την 

δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 
4.700,00 1.128,00 5.828,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 24.432,00 5.863,68 30.295,68 

 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 

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. 232-2022_64ΕΡΩΕΔ-8ΦΚ απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 24η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2022 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:112/2022 

 

 

 
Θέμα 2ο: Έγκριση 25ης 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 25ης 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. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
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Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε 
αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 
177).» 

Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα εξής:  
«…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το 
προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου 
συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του 
συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν 
κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής 
Επιτροπής.» 

Γ) Το υπ΄ αριθμό 88367/22-12-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Επιχορήγηση των Δήμων της 
χώρας με συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του 
ενεργειακού κόστους» (ΑΔΑ: Ψ7Ω146ΜΤΛ6-Μ0Λ) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Εγκρίνουμε την επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 25.000.000,00 € στους δήμους της 
χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του 
ενεργειακού κόστους.».  
 
Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 12.181,00€. 
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι: 

 

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους , ποσού 
12.181,00€. 

2. και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 234-2022_ΩΝΤΩΩΕΔ-ΠΞΝ απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, την έγκριση την έγκριση της 25ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη 
των πιστώσεων ως εξής: 

 

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

Διαμόρφωση 

1211.0006 
Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους 
λόγω επιβάρυνσης του π/υ από την 
αύξηση του ενεργειακού κόστους» 

46.427,99 12.181,00 58.608,99 

10.7135.0006 Προμήθεια UPS 0,00 3.500,00 3.500,00 

 Υπόλοιπο επιχορήγησης  8.681,00  
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Το υπόλοιπο της επιχορήγησης δεν κατανέμεται σε δαπάνες αλλά μεταφέρεται στο αποθεματικό 
για μελλοντική χρήση.  

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: 

 

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 8.681,00 11.048,61 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 

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. 234-2022_ΩΝΤΩΩΕΔ-ΠΞΝ 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 25η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2022 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:113/2022 

 

 

 

  
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                           
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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                      

 


