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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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
2ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/02/2023 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 593/16-2-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου 

Κέας(διαπιστωτική). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 3ο:  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 

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

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 5ο : Πραγματοποίηση αθλητικών διοργανώσεων Kea Run και Kea Challenge. 

[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης στα πλαίσια του θεσμού 

«ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ». [Εισηγητής: Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού Στυλιανή 

Δεμένεγα] 
 

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης «Μια γιορτή για την       

Καρθαία». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 8ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου 

Κέας(κατεπείγουσα) [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

Θέμα 9ο: Έγκριση σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού με το «Κέντρο Μελέτης και 

Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

 

 

Η Δήμαρχος ξεκίνησε με την ενημέρωση του σώματος για την υπογραφή της σύμβασης με την 

ΠΝΑ και τον ανάδοχο για τον βιολογικό καθαρισμό της Κορησσίας. Ενημέρωσε για τη 

συνεδρίαση του ΠΣ με θέμα τη ΝΑΤΟΥΡΑ,  αλλά και ενέργειες και συναντήσεις της δημοτικής 

αρχής για το θέμα, προκειμένου να ετοιμαστεί σχετικό ψήφισμα για την διαβούλευση. 
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Θέμα 1ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου 

Κέας(διαπιστωτική). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο Προϋπολογισμός του έτους 2023 ψηφίστηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ 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) Το υπ΄ αριθμό 90149/27/12/2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών 

φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε 

περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 

4830/2021» (ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30) στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Κατανέμουμε, ποσό ύψους 

μέχρι 3.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την 

προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών), καθώς 

και για την προμήθεια βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της επείγουσας 

συμπτωματολογίας σε περιπτώσεις τοξίκωσης (δηλητηριάσεις), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των 

Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος 

«Φιλόδημος ΙΙ»».  

Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 3.000,00€. 

 

Σε συνέχεια και της υπ’ αριθμ.  18-2023_97ΖΦΩΕΔ-ΜΦ6 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί αποδοχής της εν λόγω χρηματοδότησης, εισηγούμαστε την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού 2023 για την ένταξη των πιστώσεων ως εξής: 

 

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

1322.0017 

Επιχορήγηση από το 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 

«Προμήθεια εμβολίων και λοιπών 

φαρμακευτικών ουσιών για τον 

εμβολιασμό  ζώων συντροφιάς και 

την άμεση περίθαλψή τους σε 

περίπτωση δηλητηριάσεων» 

0,00 3.000,00 3.000,00 

60.6681.0001 

Προμήθεια εμβολίων και λοιπών 

φαρμακευτικών ουσιών για τον 

εμβολιασμό  ζώων συντροφιάς και 

την άμεση περίθαλψή τους σε 

περίπτωση δηλητηριάσεων 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 3.000,00 3.000,00 

 

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό δεν μεταβάλλεται. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 

Η εκπρόσωπος της μειοψηφίας κα. Παρ. Γροσομανίδη  λέει ότι, θα ψηφίσει 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. 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2023 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την  υπ’αριθμ. 18-2023_97ΖΦΩΕΔ-ΜΦ6 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(9ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:11/2023 
 

 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 
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2023 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ 

απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 19-2023_6Θ40ΩΕΔ-29Ζ απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 
  

     

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

20.6263.0010 Συντήρηση και επισκευή 
απορριμματοφόρων (συνεχ 2022) 40.000,00 -40.000,00 0,00 

20.6263.0011 Συντήρηση και επισκευή 
απορριμματοφόρων 2023-24 7.000,00 40.000,00 47.000,00 

20.6671.0009 Προμήθεια ελαστικών 
απορριμματοφόρων (συνεχ 2022) 10.000,00 -10.000,00 0,00 

20.6671.0011 Προμήθεια ελαστικών 
απορριμματοφόρων 2023-24 0,00 10.000,00 10.000,00 

30.6263.0011 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (συνεχ 2022) 30.000,00 -30.000,00 0,00 

30.6263.0013 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων 2023-24 1.000,00 16.000,00 17.000,00 

30.6671.0012 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών 
μέσων 2022-23 4.000,00 -4.000,00 0,00 

30.6671.0013 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών 
μέσων 2023-24 0,00 4.000,00 4.000,00 

30.6264.0011 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων (συνεχ 2022) 26.000,00 -26.000,00 0,00 

30.6264.0013 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 2023-24 1.000,00 46.500,00 47.500,00 

30.6672.0012 Προμήθεια ελαστικών λοιπών 
μηχανημάτων 2022-23 4.000,00 -4.000,00 0,00 

30.6672.0013 Προμήθεια ελαστικών λοιπών 
μηχανημάτων 2023-24 0,00 4.000,00 4.000,00 

70.6263.0012 Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2022) 18.000,00 -18.000,00 0,00 

70.6263.0014 Συντήρηση και επισκευή 
πυροσβεστικών οχημάτων 2023-24 

500,00 11.500,00 12.000,00 

70.6263.0002 Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου 
2023-24 

0,00 6.200,00 6.200,00 

  141.500,00 6.200,00 147.700,00 

 
Η αύξηση των πιστώσεων προέρχεται από το αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: 
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Αρχικό 
Αποθεματικό 13.425,37 

Αύξηση Δαπανών 
(μείωση) -6.200,00 

Διαμορφωμένο 
Αποθεματικό 7.225,37 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 
Η εκπρόσωπος της μειοψηφίας κα. Παρ. Γροσομανίδη  λέει ότι, θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ 
Ο κ. Αντ. Πατηνιώτης ψηφίζει 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. 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥαπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 

την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2023 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την  υπ’αριθμ. 19-2023_6Θ40ΩΕΔ-29Ζ απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(8 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 

2023 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:12/2023 
 

 
 

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.  
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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. 
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του Δ΄ 

τριμήνου.  

Ομάδα ΚΑΕ Ομαδοποιημένοι Κωδικοί 

Προϋπολογισμού Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 

% 
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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% 

6. Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά 

την 31.12 2021 1.739.612,52 1.739.612,52   

Σύνολο 

Εσόδων και 

Διαθεσίμων 

 7.004.896,58 5.138.359,74 -1.866.536,84 -26,65% 
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(Α1+6) 

 

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 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ

ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλιση

ς 

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% 
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2. Λοιπά 

έξοδα χρήσης 

(6) Έξοδα Χρήσης - 

(60) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 
2.318.668,83 1.577.654,04 741.014,79 31,96% 

3. Δαπάνες 

για επενδύσεις (+) (7)  Επενδύσεις 3.158.232,13 442.757,55 2.715.474,58 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)  7.002.208,97 3.258.644,38 3.743.564,59 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. 
 

 

 

 

 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις 

(Γ2) 
Στόχος Απολογισ

μός Απόκλιση 

0,00 716.591,49 716.591,49 

  



2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Φεβρουαρίου 2023 

11 

 

 

 

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 
    

(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 
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(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» 
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» 
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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) 

 

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 
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αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13/2023 

 
 
 

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 25 του ν. 

4829/2021 (Α’166) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, 

αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις», 

επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’133) και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον 

προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, ήδη λάβαμε το Α.Π.:6783/27-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ) σχετικό 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, με θέμα 

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού 

και στα ΝΠΙΔ αυτών.» 
Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 

2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και 

στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήματά τους 

για το έτος 2023, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική 

κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών. 
Οι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο 

υλοποίησης προγραμμάτων. 
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης 

συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, 

προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την 

έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι εξής: 
• για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  

• για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους 

πόρους 

• για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 

(άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του 

Ν.4483/17 ) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,  

• για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 
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4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών. 

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι: 

• Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ) 
 

• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις 

εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του 

ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).  
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της 

ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι 

ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο ΑΣΕΠ προκειμένου για συμβάσεις μίσθωσης έργου, 

προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.  

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 6783/27-01-

2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ) οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, 

λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να 

υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2023, στην οικεία Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα (σύμφωνα  με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017). 

Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις 

ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να 

προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 

του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη 

επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει 

λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται 

από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία 

του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική 

υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη 

της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και   
• το άρθρο 107 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/2017),  
• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  
• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015    
• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν) 
• τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ  85/2022 (Α΄232). 
• τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 5640/Β/2021 ) 
• Τον Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023). 
• την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 6783/27-1-2023. 
• την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 ΥΠ.ΕΣ. 
• τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2023  (βεβαίωση 

αριθ. 627/20-2-2023 της οικονομικής υπηρεσίας)   
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εισηγούμαστε τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2023, καθώς και τους σχετικούς 

πίνακες προγραμματισμού έτους 2023 (παράρτημα 2α) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ ( 8 ) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα  του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο : 

α. Ύδρευση 
- Δύο (2) εργάτες ΥΕ Ύδρευσης για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Ο λόγος για 

τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι, στην εν λόγω υπηρεσία υπηρετεί 

μόνο ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός και ένας ΥΕ εργάτης, οι οποίοι καλούνται να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες υδροδότησης όλου του νησιού που κυρίως κατά τους θερινούς μήνες ο 

πληθυσμός πολλαπλασιάζεται. 
 

β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
- Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Στην υπηρεσία 

Ηλεκτροφωτισμού δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος με καμία σχέση εργασίας. 

γ. Καθαριότητα  

 -Τέσσερις (4) εργάτες ΥΕ Καθαριότητας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι κατά τους θερινούς 

μήνες  δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν, τόσο λόγω 

της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού, τόσο και για την πιστή εφαρμογή των μέτρων για την 

αντιμετώπιση  του covid -19. 

- Έναν (1) οδηγό ΔΕ απορριμματοφόρου για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών, ο λόγος 

για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι κατά τους θερινούς μήνες  δεν 

επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν, τόσο λόγω της 

κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού, τόσο και για την πιστή εφαρμογή των μέτρων για την 

αντιμετώπιση  του covid -19.  
 

Το δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και 

την εισήγηση της Δημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α-Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2023, καθώς και τους σχετικούς 

πίνακες προγραμματισμού έτους 2023 (παράρτημα 2α) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ ( 8 ) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα  του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο : 

α. Ύδρευση 
- Δύο (2) εργάτες ΥΕ Ύδρευσης για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.  
 

β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
- Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.  
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γ. Καθαριότητα  

 -Τέσσερις (4) εργάτες ΥΕ Καθαριότητας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών.  

- Έναν (1) οδηγό ΔΕ απορριμματοφόρου για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. 
 

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2023 του 

σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

Για (4) τέσσερις ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας  
ΚΑΕ 20.6041.0001: «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Καθαριότητας», ποσό 32.960,00€   
ΚΑΕ 20.6054.0001: «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Καθαριότητας», ποσό 7.245,82€. 
 

Για (1) έναν ΔΕ Οδηγό Απορριμματοφόρου 
ΚΑΕ 20.6041.0001: «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Καθαριότητας», ποσό 8.240,00€   
ΚΑΕ 20.6054.0001: «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Καθαριότητας», ποσό 1.811,46€. 
 

Για (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγο 
ΚΑΕ 20.6041.0002: «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Ηλεκτρολόγου», ποσό 7.664,00€   
ΚΑΕ 20.6054.0002: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ηλεκτρολόγου», ποσό 

2.106,08€ 
 

Για (2) ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης 
ΚΑΕ 25.6041.0001: «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ υπαλλήλων», ποσό 17.600,00€ 
ΚΑΕ 25.6054.0001: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», ποσό 4.836,48€  

 
Aνάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 

. 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 

διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2023 
 

 

Θέμα 5ο : Πραγματοποίηση αθλητικών διοργανώσεων Kea Run και Kea Challenge. 

[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

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

εισηγείται το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας ότι, είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος 

μας να πραγματοποιεί αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες προάγουν το αθλητικό ιδεώδες, 

ενώ συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική οικονομία. 
Τα τελευταία χρόνια, το Kea Run καθώς και το Kea Challenge πραγματοποιείται με 

μεγάλη επιτυχία, με εξαίρεση κάποιων περιόδων, που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των 

ειδικών συνθηκών και των περιορισμών που επικρατούσαν εξαιτίας της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Φέτος, εφόσον όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν περιορισμοί, θεωρούμε ότι θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αθλητικές διοργανώσεις Kea Run, αγώνες δρόμου και Kea 
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Challenge, αγώνες ορεινού τρεξίματος, οι οποίες είχαν σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία κατά τα 

προηγούμενα χρόνια. 
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να πραγματοποιηθούν οι αγώνες δρόμου Kea Run, τον 

Μάιο 2023 και οι αγώνες ορεινού τρεξίματος, Kea Challenge, τον Οκτώβριο 2023. Επίσης, 

προτείνεται οι εν λόγω αγώνες να συνδιοργανωθούν με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης. 
 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Ελευθέριου Τζουβάρα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την πραγματοποίηση των αθλητικών διοργανώσεων Kea Run - αγώνες δρόμου τον 

Μάιο 2023 και Kea Challenge - αγώνες ορεινού τρεξίματος  τον Οκτώβριο 2023. Για την 

διεξαγωγή των εν λόγω αγώνων, θα ζητηθεί με σχετικό αίτημα που θα υποβάλλει ο Δήμος 

Κέας, η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και ως  εκ τούτου η 

συνδιοργάνωση.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2023 
 

 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης στα πλαίσια του θεσμού 

«ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ». [Εισηγητής: Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού Στυλιανή 

Δεμένεγα] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο  κα Στυλιανή 

Δεμένεγα, ως υπεύθυνη Πολιτιστικών, η οποία εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης λέει ότι: 
 

«Ο Δήμος Κέας επιθυμεί να διοργανώσει φέτος στα πλαίσια του θεσμού της 

«ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ  την καθιερωμένη υπό την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού φορέα Κέως-

Πολιτισμός-Keos culture εκδήλωση, τον Αύγουστο 2023. 
Η εν λόγω εκδήλωση τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει στο κοινό ένα πρόγραμμα 

υψηλού καλλιτεχνικού, πολιτισμικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
Η πρόταση της φετινής εκδήλωσης θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 
Είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος μας να πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς 

αναδεικνύουν και προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Λαμβάνοντας υπόψη και 

τηρώντας όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η 

εκδήλωση «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ», η οποία έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία κατά τα 

προηγούμενα χρόνια. 
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ» τον 

Αύγουστο 2023. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης». 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση της Εντεταλμένης Συμβούλου κας Στυλιανής Δεμένεγα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στα πλαίσια του θεσμού «ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ» τον 

Αύγουστο του 2023. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης». 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2023 
 

 

 

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης «Μια γιορτή για την       

Καρθαία». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγείται το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:  
«Ο Δήμος Κέας επιθυμεί να διοργανώσει φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση υπό τον γενικό 

τίτλο «Μια γιορτή για την Καρθαία», στο Αρχαίο Θέατρο της Καρθαίας το Σεπτεμβρίου  

2023. 
Η εν λόγω εκδήλωση παρουσιάζει στο κοινό ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού και 

πολιτισμικού περιεχομένου, αντάξιο του αρχαίου χώρου της Καρθαίας.  
Η θεματική της φετινής εκδήλωσης θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 
Είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος μας να πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις στο εν 

λόγω θέατρο, καθώς αναδεικνύουν και προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τηρώντας όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μια Γιορτή για την Καρθαία», η οποία έχει 

σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία κατά τα προηγούμενα χρόνια. 
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μια Γιορτή για την 

Καρθαία» τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου 2023. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω 

εκδήλωση να συνδιοργανωθεί με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί 

σχετικό αίτημα χρηματοδότησης». 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μια Γιορτή για την Καρθαία» τέλη Αυγούστου με 

αρχές Σεπτεμβρίου του 2023. Επίσης, προτείνεται η εν λόγω εκδήλωση να συνδιοργανωθεί 

με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία θα σταλεί σχετικό αίτημα 

χρηματοδότησης». 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2023 
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Θέμα 8ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου 

Κέας(κατεπείγουσα) [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 
 

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

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2023 ψηφίστηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ απόφαση. 

Κατόπιν της 48/15-2-2023 (6Π07ΩΕΔ-ΞΧΣ) κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου που αφορά σε 

απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας αποξήλωσης και κατασκευής οροφής σε κτίριο του 

Δήμου Κέας που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου και το ΓΕΦ Κέας, στον κ.Βασίλειο Στεφανή που 

εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ. 84002, με Α.Φ.Μ. 121242540,  Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έναντι 

συνολικής αμοιβής  2.108,00 € συμπ.ΦΠΑ, και  
σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ξύλινων δοκών για την υποστήλωση οροφής σε κτίριο 

του Δήμου Κέας που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου και το ΓΕΦ Κέας, εταιρεία ΚΕΑ 

ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. με έδρα στο Μεσολείβαδο Κορησσίας Κέας, Τ.Κ. 840 02,  με ΑΦΜ : 

097479163 ΔΟΥ : Κορωπίου, έναντι συνολικής αμοιβής  148,80 €  συμπ.ΦΠΑ 
 

και κατόπιν της υπ’αριθμ. 24-2023_ΨΠΒΧΩΕΔ-36Σ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

εισηγούμαστε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 
 

     

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

Διαμόρφωση 
10.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 

ακινήτων του Δήμου 
0,00 2.108,00 2.108,00 

10.6661.0003 Λοιπά υλικά 0,00 148,80 148,80 

  0,00 2.256,80 2.256,80 

 
Η αύξηση των πιστώσεων προέρχεται από το αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Αρχικό 
Αποθεματικό 7.225,37 

Αύξηση Δαπανών 
(μείωση) -2.256,80 

Διαμορφωμένο 
Αποθεματικό 4.968,57 

 
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. 100_2022_.6ΣΔ0ΩΕΔ-ΓΗΥ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2023 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την  υπ’αριθμ. 24-2023_ΨΠΒΧΩΕΔ-36Σ απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:18/2023 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού με το «Κέντρο Μελέτης και 

Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών». [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

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

εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του ΔΣ το κάτωθι 

συμφωνητικό, που αφορά στους όρους για τη βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση της 20ης 

Γιορτής Παραμυθιών, και καλεί το ΔΣ για την έγκρισή του. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη της 

εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει της σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Κέας και του 

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ, ως κάτωθι, και 

εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή. 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Στην Κέα, σήμερα την 15 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ: 

(Α) Αφ’ ενός, του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας Τ.Κ. 84002, με Α.Φ.Μ. 090116331 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο 
Τζουβάρα, καλούμενου εφεξής και χάριν συντομίας ο «Συμβαλλόμενος» και  

(Β) Αφ’ ετέρου, του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ», που εδρεύει 
στην Κορησσία Κέας Τ.Κ. 84002, με Α.Φ.Μ. 800155847 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, όπως νομίμως 
εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Ευγενικό, καλούμενου εφεξής και χάριν συντομίας το 
«Αντισυμβαλλόμενο», 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως δεκτά τα εξής:  

Ο Δήμος Κέας προκειμένου να συμβάλλει στην τουριστική και πολιτιστική προβολή του νησιού 
ανέθεσε στον  κ. Αθανάσιο Επιτήδειο, Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου, 
παραγωγή πρωτότυπων ηχογραφήσεων, που εδρεύει στην οδό Αθαν.Διάκου 0, Ψαχνά, με Τ.Κ. 344 
00, ΑΦΜ: 126407407 - ΔΟΥ : Χαλκίδας  με αντικείμενο ανάθεσης «Ηχητικοποίηση της εκδήλωσης 
20ης Γιορτής Παραμυθιών Κέας» 

Ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι σύμφωνα και με τις επιμέρους συμβάσεις των δημιουργών που 
συμμετέχουν στην 20η Γιορτή Παραμυθιών παραχωρεί τη δυνατότητα βιντεοσκόπησης και 
ηχογράφησης των εκδηλώσεων της 20ης Γιορτής Παραμυθιών με τους παρακάτω όρους: 

1. Σε ό,τι αφορά τη βιντεοσκόπηση, να επιλεγούν από τους συμβαλλόμενους αποσπάσματα από 
τις εν λόγω εκδηλώσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολιγόλεπτο προϊόν για την προβολή της Γιορτής 
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Παραμυθιών και κατ’ επέκταση την αξιοποίησή του για την τουριστική και πολιτιστική προβολή 
του νησιού.  

2. Σε ό,τι αφορά την ηχογράφηση των ιστοριών προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ή τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Κέας σε μορφή podcast θα μπορεί ο συμβαλλόμενος Δήμος να 
κάνει ανεπιφύλακτη χρήση αυτών για διάρκεια οκτώ ετών και πέραν αυτών μέχρις οχλήσεως από 
το αντισυμβαλλόμενο Κέντρο. Το υλικό το οποίο θα προκύψει από την ηχογράφηση -με τη 
σύμφωνη γνώμη του Αντισυμβαλλόμενου- και θα παραδοθεί στον Δήμο ορίζεται με το παρόν ως 
το «τελικό προϊόν», το οποίο ο Δήμος θα διαχειρίζεται ως ενιαίο σύνολο και για τη συμφωνημένη 
με το παρόν χρήση. Συγκεκριμένα, το προϊόν αυτό δεν θα μπορεί ο Δήμος να το κατατμήσει, 
συντμήσει, επιμερίσει ή άλλως μεταβάλλει ή να το χρησιμοποιήσει για άλλον σκοπό, χωρίς την 
προηγούμενη άδεια του Αντισυμβαλλόμενου. Αποκλείεται δε κάθε εμπορική χρήση. 

Το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών και κάθε συνεργάτης του, ως 
δημιουργοί των επιμέρους πνευματικών δημιουργημάτων τους που απαρτίζουν και συνιστούν το 
τελικό προϊόν, είναι και οι αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί 
του έργου τους, κατ’ άρθ. 6 παρ. 1 του Νόμου 2121/1993 Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
Επομένως, διατηρούν πλήρως το πνευματικό τους δικαίωμα ως προς το αντίστοιχο μέρος που 
δημιούργησαν για να αποτελέσει μέρος του τελικού προϊόντος και μπορούν να το διαθέτουν κατά 
τη βούλησή τους με όποιον τρόπο και για όσο χρόνο επιθυμούν, κατ’ άρθ. 3 παρ. 1α, 4 παρ. 1α και 
15 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου. 

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής 
της, οι συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν το παρόν σε δύο (2) αντίτυπα, ένα 
για το κάθε συμβαλλόμενο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2023 
 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση 
 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
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 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                      


