
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 2ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 20η Φεβρουαρίου 2023 

 

Σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 

593/16-2-2023 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 10 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.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας   
5.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 5.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
6.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς   6.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη  7.Νικόλαος Β. Δεμένεγας   

8.Στυλιανός Γκρέκας   

9.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη   
10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης  (προσήλθε 

πριν την έναρξη της συνεδρίασης) 
(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. 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2023 
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Θέμα 3ο:  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 

2022.[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

εισηγείται το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 16-2023_ΨΙΥ5ΩΕΔ-8ΤΣ απόφασή της, την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ( δ΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της 

Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Δήμου:    
 

«Έχοντας υπόψη την  ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942,  και σύμφωνα με τις 

οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε 

την έκθεση εκτέλεσης του Δ΄ τριμήνου 2022.  
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ΄ 

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 Δ΄ 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 Δ΄ τριμήνου : 
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Δ΄ τριμήνου 

2022. 

2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Δ΄ 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. 
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Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός 

του Δ΄ 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) 
1.201.253,42 1.292.422,05 91.168,63 7,59% 

2. 

Επιχορηγήσεις 

από ΠΔΕ και 

ΕΕ 

(1212)+ (1213) + (1216)+ 

(1219) + (1321) + (1322) + 

(1326) + (1328) + (1329) - 

(8262)+ (1217) + 

(1315)+(1323)+ (1324) 

1.502.972,74 360.698,01 -1.142.274,73 -76,00% 

3α. Ίδια Έσοδα 
(01)+ (02)+ (03)+ (04) + 

(05)+ (07) + (11)+ (14) + 

(15) + (16) 
701.846,00 762.730,43 60.884,43 8,67% 

3β. Ίδια Έσοδα 

ΠΟΕ 

(21) + (22) Έσοδα 

παρελθόντων οικονομικών 

ετών (Π.Ο.Ε.) που 

βεβαιώνονται  για πρώτη 

φορά 

277.477,30 333.820,12 56.342,82 20,31% 

4. Έσοδα 

Κ.Α.Ε. 32 

(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα - 

(85) Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 

104.688,20 117.078,63 12.390,43 11,84% 

5. Λοιπά 

Έσοδα 

(41) Εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου και τρίτων (+) 

(42)  Επιστροφές 

χρημάτων(+) (31) 

Εισπράξεις από δάνεια + 

(4319) Λοιπά έσοδα προς 

απόδοση σε τρίτους 

1.477.046,40 531.997,98 -945.048,42 -63,98% 

Σύνολο 

Εσόδων (Α1)  5.265.284,06 3.398.747,22 -1.866.536,84 -35,45% 
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6. Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά 

την 31.12 2021 1.739.612,52 1.739.612,52   

Σύνολο 

Εσόδων και 

Διαθεσίμων 

(Α1+6) 

 7.004.896,58 5.138.359,74 -1.866.536,84 -26,65% 

 

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

αρνητική σε ποσοστό 35,45%. Η απόκλιση οφείλεται στις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ  (ομάδα 

ΚΑΕ 2) με -76% 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 Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 

3α. Ίδια Έσοδα 701.846,00 762.730,43 60.884,43 8,67% 
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 277.477,30 333.820,12 56.342,82 20,31% 
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 104.688,20 117.078,63 12.390,43 11,84% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 1.084.011,50 1.213.629,18 129.617,68 11,96% 
 

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

Ομάδα ΚΑΕ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜ

ΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισ

ης 
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1. Κόστος 

προσωπικού 

(60) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 

+ (8111) Αμοιβές 

και έξοδα 

προσωπικού 

(ΠΟΕ) 

927.821,08 777.833,70 149.987,38 16,17% 

2. Λοιπά 

έξοδα 

χρήσης 

(6) Έξοδα Χρήσης 

- (60) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 

2.318.668,8

3 1.577.654,04 741.014,79 31,96% 

3. Δαπάνες 

για 

επενδύσεις 
(+) (7)  Επενδύσεις 3.158.232,1

3 442.757,55 2.715.474,5

8 85,98% 

4. Πληρωμές 

ΠΟΕ 

(81) Πληρωμές 

υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) - (8111)  

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού + (83)  

Επιχορηγούμενες 

πληρωμές 

υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 

104.051,93 103.817,16 234,77 0,23% 

5. Αποδόσεις 

εσόδων υπέρ 

Δημοσίου 

και τρίτων 

(82) α) Αποδόσεις 

εσόδων υπέρ 

Δημοσίου και 

τρίτων - (8262)  

Επιστροφή 

χρημάτων λόγω 

ανάκλησης 

κατανομής 

χρηματοδότησης 

ΠΔΕ 

493.435,00 356.581,93 136.853,07 27,73% 

Σύνολο 

Εξόδων (Β1)  
7.002.208,9

7 3.258.644,38 3.743.564,5

9 53,46% 

 

 

Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Δ΄ 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. 
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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 € 

• Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων,   47.487,60 

(Πράσινο Ταμείο) 

• Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολειού 

Κάτω Μεριάς, 33.131,99  (Πράσινο Ταμείο) 

• Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας: 26.251,54 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 

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 Δ΄ τρίμηνο. 
 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 5.265.284,06 3.398.747,22 -1.866.536,84 

6. Διαθέσιμα 1.739.612,52 1.739.612,52  

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 7.004.896,58 5.138.359,74 -1.866.536,84 
    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 7.002.208,97 3.258.644,38 -3.743.564,59 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις 

(Γ2) 

Στόχος 
Απολογισ

μός 
Απόκλιση 

0,00 716.591,49 716.591,49 
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(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 2.687,61 1.879.715,36 1.877.027,75 
    

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 0,00 716.591,49 716.591,49 

    

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 2.687,61 1.163.123,87 1.160.436,26 
    

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 

Αποτελέσματος 16,57%   

 

Ο στόχος των ταμειακών διαθεσίμων για το Δ τρίμηνο έχει επιτευχθεί και κατ΄ επέκταση 

το Οικονομικό αποτέλεσμα είναι θετικό με την απόκλιση στο 16,57%. 
 

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 Δ τρίμηνο και κατ΄ επέκταση στο σύνολο του έτους, έχουν 

πραγματοποιηθεί εικοσιπέντε (25) 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 9.493.931,74 

Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 2.037.978,74 

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 27,33% 
 

 

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 2.037.978,74€ 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 
15η αναμόρφωση 

830.787,60 
Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής 

αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα 
δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης) 

16η αναμόρφωση 29.642,76 Συμπληρωματικές επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ 
17η αναμόρφωση -555.884,67 Συμμόρφωση Π/Υ με ΣΑΕ 2022 (Δίκτυα αποχέτευσης ΠΝαιγ.) 
18η αναμόρφωση 41.578,28 Κωδικοί προϋπολογισμού απόδοσης κρατήσεων 
19η αναμόρφωση 24.432,00 Επιχορήγηση για «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 
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20η αναμόρφωση 
51.000,00 

Επιχορήγηση τόκων προγράμματος Αντ. Τρίτσης και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
προμήθεια οχήματος 

23η αναμόρφωση 
12.413,11 

Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Γήπεδο 11Χ11» και κωδικοί 
απόδοσης κρατήσεων 

24η αναμόρφωση 5.863,68 Συμπληρωματική επιχορήγηση για «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 
25η αναμόρφωση 

12.181,00 
Επιχορήγηση από ΚΑΠ για ενίσχυση ρευστότητας λόγω αύξησης 

ενεργειακού κόστους 
 2.037.978,51  

 

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+6) 7.004.896,58 5.138.359,74 1.866.536,84 
Συντελεστής μεταβολής 27,33%   

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων 

(Α1+6) 8.919.585,46 5.138.359,74 3.781.225,72 

    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 7.002.208,97 3.258.644,38 3.743.564,59 
Συντελεστής μεταβολής 27,33%   

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 8.916.163,23 3.258.644,38 5.657.518,85 
    

Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-

Β1 3.422,23 1.879.715,36 1.876.293,13 

    

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 0,00 716.591,49 716.591,49 
    

Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 3.422,23 1.163.123,87 1.159.701,64 
    

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. Αποτ. 13,00%   

 …..» 
 

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.  
 

Η εκπρόσωπος της μειοψηφίας κα. Παρ. Γροσομανίδη  λέει ότι, θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ, 

διότι είναι το αποτύπωμα της δραστηριότητας της δημοτικής αρχής. 
Ο κ. Αντ. Πατηνιώτης ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 16-2023_ΨΙΥ5ΩΕΔ-8ΤΣ 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 
(8 ΥΠΕΡ και  2  ΠΑΡΩΝ) 
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Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το δ’ 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: 13/2023 

 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα συμμετέχοντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Δήμαρχος 

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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