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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 45ης/16.12.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε
δια  περιφοράς  (άρθρο  78  του  Ν.  4954/2022),  η  45η  τακτική  συνεδρίαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 6279/12-12-
2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν  τη  συμμετοχή  τους  στη  συνεδρίαση  τα  κάτωθι  7  μέλη.  Η  δήλωση
συμμετοχής έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

       ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                      ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 
1.  Τζουβάρας Ελευθέριος              
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                              
3.  Λουρής Αντώνιος                           (ΟΥΔΕΙΣ)
4.  Καμίλης Θεόδωρος                             
5.  Πατηνιώτη Μαρία
6.  Δεμένεγας Νικόλαος 
7.  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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 45ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6279/12.12.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο   : Έκθεση  εκτέλεσης  προϋπολογισμού  Γ΄  τριμήνου  2022.  [Εισηγητής  :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  2ο  :  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού  Προμήθειας,
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών για  την  «Ενίσχυση της
Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας».   [Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023
του Δήμου Κέας.   [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  4ο  : Διορισμός  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση  του  Δήμου  Κέας  στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΚΛ736/13-7-22 κλήση.
[Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2022.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 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 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.

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:
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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%

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%
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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.

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.

 



     45ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Δεκεμβρίου 2022

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
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση Ποσοστό
Απόκλισης

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
1.300.610,56 885.204,39 -415.406,17 -31,94%

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%
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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)

3.173.499,78 2.006.737,75 -1.166.762,03 -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 €

 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€

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος Απολογισμ
ός

Απόκλιση

10.000,00 672.203,51 -662.203,51
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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%

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%.
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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

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 4.489.432,60 4.086.449,70 -402.982,90
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Διαθεσίμων (Α1+6)

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%

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. 6199/07.12.2022 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη & κ.Νικόλαος Δεμένεγας 

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2022 και την υποβολή εισήγησης

                      προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 222/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας, αξιολόγησης προσφορών 
και γνωμοδότησης επί αυτών για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας».  
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο

για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα,

έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […]στ) Αποφασίζει για: i. Την

κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών

και  διαγωνισμών,  συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που  αφορούν  σε  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

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: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των

προσφερόντων  ή  υποψηφίων,  β)  ελέγχουν  την  καταλληλότητα  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ)

στο πλαίσιο  ανταγωνιστικής  διαδικασίας,  με διαπραγμάτευση της διαδικασίας,  με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους

προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη

διαδικασία,  την απόρριψη των προσφορών,  την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,  την αποδέσμευση των

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ)  γνωμοδοτούν  για  κάθε  άλλο  θέμα  που  ανακύπτει  κατά  τη  διαδικασία  ανάθεσης,  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 και η) γνωμοδοτούν

για  τις  προβλεπόμενες  στον  παρόντα  νόμο  ενστάσεις  και  προσφυγές  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της

αναθέτουσας  αρχής  ή της προϊσταμένης  αρχής κατά το στάδιο της  ανάθεσης  και  εκτέλεσης.  2.  Κατά την

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης,

μετά  από ψηφοφορία  επί  των επικρατέστερων προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η  πρόταση  που

συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από

τον μέσο όρο των προτάσεων. 3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα

για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα
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αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης

ή συμβάσεων.  Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται  σε ετήσια βάση,  οι  διαδικασίες  σύναψης και  εκτέλεσης

δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το

ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά

όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά

περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν

τις διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα

αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν

εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των

προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.  Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.  του

άρθρου  344,  το  άρθρο  26  του  ν.4024/2011  (Α΄  226)  δεν  εφαρμόζεται  κατά  τον  ορισμό  των  μελών  των

επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 4.

Με  την  απόφαση  της  παρ.  3  εξειδικεύονται  οι  αρμοδιότητες,  ο  αριθμός  και  οι  ιδιότητες  των  μελών,  η

λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες

ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της

σύμβασης.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτον στο

πεδίο εφαρμογής του ν.  2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45),  εφαρμόζονται  οι  σχετικές

διατάξεις  του  ως  άνω  νόμου.  Τα  συλλογικά  όργανα  είναι  δυνατόν  να  συνεδριάζουν  και  με  τη  χρήση

ηλεκτρονικών  μέσων  (τηλεδιάσκεψη),  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην  παρ.  13  του  άρθρου  14  του  ν.

2690/1999.  Ειδικά  στις  περιπτώσεις  που  δεν  διενεργούνται  με  ηλεκτρονικά  μέσα,  η  αποσφράγιση  και

μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής,

στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 7. Στη

σύνθεση  των  γνωμοδοτικών  οργάνων  του  παρόντος  άρθρου  μετέχει  υποχρεωτικά  ένα  μέλος  του

Μη.Π.Υ.Δη.Συ.  του  άρθρου  344. […]  11.  Στις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών

υπηρεσιών,  πέραν  των  οριζόμενων  στην  παρ.  1,  ισχύουν  και  τα  ακόλουθα:  α)  Συγκροτείται  τριμελές  ή

πενταμελές  γνωμοδοτικό  όργανο  (επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης).  […]  ε)  Τα  γνωμοδοτικά

όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση

εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. […] η) Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας

για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από
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άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της επιτροπής. 12. Για τα

μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344

ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών

και  επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών,  που αυτές διενεργούν,  προβλέπεται  αποζημίωση,  το ύψος  της

οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αμοιβών συλλογικών

οργάνων.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης και  Επενδύσεων και Υποδομών και

Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και το

ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου.»

Σύμφωνα με  το  άρθρο  379  παρ.6  του Ν.4412/2016,  σχετικά με  το  Μη.Π.Υ.Δη.Συ.:  «Η  ισχύς  του  πρώτου

εδαφίου  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  344  αρχίζει  έξι  (6)  μήνες  μετά  την  έκδοση  του  προεδρικού

διατάγματος  του  δεύτερου  εδαφίου  της  ίδιας  παραγράφου»  ενώ  σύμφωνα  με  το  άρθρο  344  παρ.4

Ν.4412/2016: «Η  υποχρέωση  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρούσας  παρ.  αναστέλλεται  μέχρι  την  επαρκή

λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται

από το φορέα τήρησής του».

Θέτω υπόψη σας κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο Κέας υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα.

1.Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2.Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3.Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4.Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5.Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6.Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7.Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
8.Κωνσταντίνος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9.Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
10.Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
11.Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
12.Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
13.Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
14.Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού

Προμήθειας,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την «Ενίσχυση της

Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας», αποτελούμενη από τους κάτωθι : 
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Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος

2 Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

Τακτικό Μέλος

3 Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1          Σοφία Νεχαλιώτου

           ΠΕ1 Διοικητικός-Οικονομολόγος
Αναπληρωτής Προέδρου

2  Λεονάρδος Κοζαδίνος
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3   Ιωάννης Πορίχης

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  διενέργειας    Διαγωνισμού  Προμήθειας  ,

αξιολόγησης  προσφορών και  γνωμοδότησης επί  αυτών,  για  την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο

Δήμο Κέας»,  εξειδικεύοντας τις  αρμοδιότητες,  τον αριθμό και τις  ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των

οργάνων και τη διάρκειά της.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί την Ε  πιτροπή διενέργειας   Διαγωνισμο  ύ     Προμ  ή  θεια  ς  ,   αξιολ  ό  γηση  ς     προσφορ  ώ  ν  

και     γνωμοδ  ό  τηση  ς     επ  ί     αυτ  ώ  ν  ,   για     την     «Εν  ί  σχυση     τη  ς     Μικροκινητικ  ό  τητα  ς     στο     Δ  ή  μο     Κ  έ  α  ς  »   

αποτελούμενη από 3 τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος

2 Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

Τακτικό Μέλος

3 Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

Τακτικό Μέλος
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Αναπληρωματικά Μέλη
1          Σοφία Νεχαλιώτου

           ΠΕ1 Διοικητικός-Οικονομολόγος
Αναπληρωτής Προέδρου

2  Λεονάρδος Κοζαδίνος
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3   Ιωάννης Πορίχης

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Σωτηρία Μυκωνιάτη  ΔΕ1 Διοικητικός.

Αναπληρωματικός του Προέδρου ορίζεται η κ. Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός-Οικονομολόγος.

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β)  ελέγχει  την  καταλληλότητα  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία

σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους

προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε)  εισηγείται  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη  διαδικασία,  την  απόρριψη  των

προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των  εγγυήσεων,  τη  ματαίωση  της

διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης

γνωμοδοτεί,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που  ανακύπτουν,  ιδίως  για  την  παράταση  του  συμβατικού

χρόνου,  άλλες  τροποποιήσεις  της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του  αναδόχου.  Ωστόσο,  στις  συμβάσεις

προμηθειών η Επιτροπή παραλαβής γνωμοδοτεί για τα ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών,

σύμφωνα με το άρθρο 132. 

3. Η Επιτροπή έχει διάρκεια έως και την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού ανάθεσης της προμήθειας για

την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας». Οι διαδικασίες σύναψης της δημόσιας σύμβασης για

την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας»,  που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα

συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

4. Η  Επιτροπή  ολοκληρώνει  το  έργο  της  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  221Α  του  Ν.4412/2016

(Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων).
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Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 223/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023  του Δήμου Κέας

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :

Έχοντας υπ΄ όψιν

1.Την υπ’ αριθμ.  34574/18 ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 
«Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων 
και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που 
αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
2.Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος 
με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας 
3.Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών 
και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και 
την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».
Στο άρθρο 10 της  34574/18 ΚΥΑ  προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της 
παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β΄450) απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
4.Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις
του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
5.Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για 
την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος 
στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
6.Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55767/24-8-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 
149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά  πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα
 στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι 
να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες 
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του  Δήμου και των νομικών του προσώπων  δημοσίου δικαίου
για το έτος 2023.
Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική
μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, 
βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων 
στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και
τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των 
απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα. 
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν 
ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού.     
Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της 
εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων 
στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του 
ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν,
τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού
του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος 

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/17295_a0701_sel08_tb_ah_00_2012_01b_f_gr_1_.xls
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οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού
Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των 
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων  σε συνδυασμό με κάθε άλλο
 στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και
αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια 
ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου
του χρηματικού υπολοίπου.
Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, 
το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη
λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, 
παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης .

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί 
με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ
στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. 
Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται 
στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 
Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο 
αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας, και παρακαλούμε 
όπως προβείτε στην έγκριση αυτού. 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη & κ.Νικόλαος Δεμένεγας 

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Εγκρίνει  το  «Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης»,  το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας 

              οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας και την υποβολή αυτού  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

               για τη σχετική ψήφισή του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 224/2022
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ΘΕΜΑ 4ο : Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κέας στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Σύρου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΚΛ736/13-7-22 κλήση.

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

 τα εξής :

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 
σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που 
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει 
την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση,
η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση
ή εμπειρία. 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΚΛ736/13-7-22 κλήση συζητείται ενώπιον του 2ου Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου κατά τη δικάσιμο στις 19-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.30 πμ, διοικητική υπόθεση προσφυγής της Αλίκης Τσιροζίδη κατά του Δήμου Κέας.

Κατόπιν αυτής αιτούμαστε τον διορισμό της Δικηγόρου Μαρίας Γκικαράκη, Δ/νση, Λεωφόρος 
Λαυρίου 8-10, Λαύριο ΤΚ 19500, ΑΦΜ 125448000, ΔΟΥ Κορωπίου, Α.Μ. ΔΣΑ 31702, για τα κάτωθι :

Την παράσταση για την αναβολή ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου 
κατά τη δικάσιμο στις 19-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην διοικητική 
υπόθεση προσφυγής της Αλίκης Τσιροζίδη κατά του Δήμου Κέας  και 

α) κατά της με αριθμ.πρωτ. 77/04-03-2020 απόφασης της Δημάρχου Κέας με την οποία 
ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας καταστήματος στη θέση Μπούρη Κέας, 
β) κατά της με αριθμ. 31/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κέας για την 
οριστική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 551/21-09-2016 άδειας άσκησης καταστήματος – καντίνας 
στη θέση Μπούρη Κέας, 
γ) κατά του υπ΄αριθμ. 2856/13-01-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και 
δ) κατά του με αριθμ.πρωτ. 986/05-03-2020 εγγράφου της Δημάρχου Κέας για την σφράγιση
του καταστήματος – καντίνας στη θέση Μπούρη Κέας.

Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη βάσει του Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν.4194/2013), δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 496,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και καλύπτει τις εξής επιμέρους δικηγορικές εργασίες :
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➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 5 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 €
 (όσο και η ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών)

Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 5 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Η διάθεση πίστωσης έγινε με την υπ΄αριθμ. 716/2022_ΨΣΥ1ΩΕΔ-ΡΦΓ απόφαση διατάκτη 
και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2022.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τον Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
3.   Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει την Δικηγόρο Μαρία Γκικαράκη, Δ/νση, Λεωφόρος Λαυρίου 8-10, Λαύριο ΤΚ 19500, 
ΑΦΜ 125448000, ΔΟΥ Κορωπίου, Α.Μ. ΔΣΑ 31702, για τα κάτωθι :

Την παράσταση για την αναβολή ενώπιον του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου 
κατά τη δικάσιμο στις 19-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 πμ στην διοικητική 
υπόθεση προσφυγής της Αλίκης Τσιροζίδη κατά του Δήμου Κέας  και 

α) κατά της με αριθμ.πρωτ. 77/04-03-2020 απόφασης της Δημάρχου Κέας με την οποία 
ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας καταστήματος στη θέση Μπούρη Κέας, 
β) κατά της με αριθμ. 31/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κέας για την 
οριστική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 551/21-09-2016 άδειας άσκησης καταστήματος – καντίνας στη 
θέση Μπούρη Κέας, 
γ) κατά του υπ΄αριθμ. 2856/13-01-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και 
δ) κατά του με αριθμ.πρωτ. 986/05-03-2020 εγγράφου της Δημάρχου Κέας για την σφράγιση 
του καταστήματος – καντίνας στη θέση Μπούρη Κέας.

Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη βάσει του Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν.4194/2013), δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 496,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και καλύπτει τις εξής επιμέρους δικηγορικές εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 5 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η 
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών)
Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 5 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Η διάθεση πίστωσης έγινε με την υπ΄αριθμ. 716/2022_ΨΣΥ1ΩΕΔ-ΡΦΓ απόφαση διατάκτη 
και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 225/2022
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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


