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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης/24.02.2023

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή  24  Φεβρουαρίου  2023  και  ώρα  09:30,
πραγματοποιήθηκε  δια  περιφοράς  (άρθρο  78  του  Ν.  4954/2022),  η  5η  τακτική
συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την
αριθμ.πρωτ. 646/20-02-2023 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                                         ΟΥΔΕΙΣ
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                           
3.  Καμίλης Θεόδωρος               
4.  Πατηνιώτη Μαρία                                                  
5.  Δεμένεγας Νικόλαος 
6.  Γροσομανίδη Παρασκευή
7.  Λουρής Αντώνιος

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 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 646/20.02.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 4ης αναμόρ-
φωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023.    [Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  2ο  : Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2023.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 3ο  :  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ.  κατά το άρθρο 10,  παρ.  14,  Ν.
4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας
για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινω-
φελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2023.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόε-
δρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φι-
λοξενία κλιμακίου ιατρών στο πλαίσιο της δράσης προληπτικής ιατρικής “Υγεία για
όλους”.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζου-
βάρας Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρι-
ση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023.

      
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 
ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2023 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ  
100/2022 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Η  Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου,  με  την  υπ΄αριθμ  3118/3-2-2023  (ΑΔΑ:
6ΚΦΔΟΡ1Ι-7ΛΘ)  απόφασή  της  παρατήρησε  επί  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  ότι  δεν  έχει
εγγραφεί  το  σύνολο  της  εισφοράς  μελών  Φο.Δ.Σ.Α.  Νοτίου  Αιγαίου  για  το  έτος  2023  όπως
καθορίζεται  από  την  υπ’  αριθ.  Γ.Σ.5/2022  απόφαση της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  (ΑΔΑ:
6Γ8Π46ΜΜ4Ο-6ΕΙ).

Προκειμένου να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός και να ενταχθεί η εισφορά κάνουμε χρήση της
δυνατότητας που μας δίνεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.4915/2022, η ισχύς του
οποίου επεκτείνεται και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών έτους 2023,
όπως ορίζεται στο άρθρο 165 του ν.4964/22. 

Στην παράγραφο 2 αναφέρονται τα εξής: 
«2.  Σε  περιπτώσεις  αδυναμίας  κάλυψης  λειτουργικών  ή  επενδυτικών  αναγκών  των  υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022, η
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου  δύναται  να  συντάσσει  το  σχέδιο  του  προϋπολογισμού,  ή  να
εισηγείται  την  αναμόρφωση  αυτού,  με  μεταφορά  πάσης  φύσεως  ανειδίκευτων  πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών  αυτών.  Η  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  και  η  σχετική  απόφαση  τεχνικού
προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση
του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.»

 

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

Διαμόρφωση
20.6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ 15.000,00 125.214,00 140.214,00

20.6142.0001 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
από ΔΕΔΔΗΕ

10.000,00 -10.000,00 0,00

20.6277.0015
Μεταφορά αποκομιδής

απορριμμάτων 35.000,00 -3.000,00 32.000,00

20.6277.0017 Δαπάνη ανακύκλωσης μπαζών και
οικοδομικών υλικών

6.000,00 -3.000,00 3.000,00

20.7135.0001 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 22.603,92 -19.000,00 3.603,92

20.7135.0002 Προμήθεια κάδων και καλαθιών 15.000,00 -7.000,00 8.000,00

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 15.000,00 -3.000,00 12.000,00

00.6431.0011 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 18.000,00 -3.000,00 15.000,00

00.6432.0001
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό

και στο εξωτερικό 12.000,00 -5.000,00 7.000,00
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15.6232.0002
Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση

ιατρών 7.200,00 -7.200,00 0,00

15.6471.0002 Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις 15.000,00 -5.000,00 10.000,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

15.000,00 -10.000,00 5.000,00

15.6481.0001 Προμήθεια τροφίμων παιδικού
σταθμού

12.000,00 -2.000,00 10.000,00

30.6117.0011
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης

έργων της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου (συνεχ 2022)

20.000,00 -20.000,00 0,00

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 38.000,00 -5.000,00 33.000,00

30.6262.0020
Παροχή υπηρεσίας για την
αποκατάσταση ξερολιθιών 25.000,00 -15.000,00 10.000,00

35.6233.0001 Μίσθωση μηχανήματος για το
κλάδεμα ψηλών δέντρων 15.000,00 -5.000,00 10.000,00

295.803,92 3.014,00 298.817,92

Η αύξηση των πιστώσεων κατά 3.014,00€ προέρχεται από το αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται 
ως εξής:

              
Αρχικό

Αποθεματικό 4.968,57

Αύξηση Δαπανών
(μείωση) -3.014,00

Διαμορφωμένο
Αποθεματικό 1.954,57

                                                                                         
 Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

                                                         
               1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

2. Την ΚΥΑ οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022) - Οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού 
Δήμων 2023                      
3.  Την  υπ΄αριθμ  3118/3-2-2023  (ΑΔΑ:  6ΚΦΔΟΡ1Ι-7ΛΘ)  απόφασή  της  Γραμματέως  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.4915/2022
5. Το άρθρο 165 του ν.4964/22
6.  Την υπ' αριθμ. 100/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2023
7.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

8. Την ανωτέρω εισήγηση

                                               



     5ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Φεβρουαρίου 2023

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

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Α.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  4ης

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023, για τη
σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

      Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 29/2023
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             ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 
             υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2023. 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής  εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης  αναφέρει  ότι,  με  την  υπ’  αριθμ.  128/2011  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Κέας  αποφασίστηκε  η  «παράταση του  χρόνου χρήσης  μουσικής  για
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από
Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ.
για  τα  καταστήματα  της  Α1β  8577/1983  Υγειονομικής  Διάταξης  (Β’  526)  που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο». 

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3
του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση
παράτασης  ωραρίου  μουσικής  για  το  έτος  2023 στα καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους:

«ΠΑΤΗΤΗ  ΙΚΕ»,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ,
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ,  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ,  στη  θέση  Βουρκάρι  Κέας,  με  με  αρ.
γνωστοποίησης 1123026(ν.1) (αρ.πρωτ. Αίτησης: 6987/21-12-2022)

“ACQUA KEA ΟΕ”  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στο
Βουρκάρι  Κέας,  με αρ.πρωτ.  γνωστοποίησης για λειτουργία και  χρήση μουσικής
1045314/16-1-2020 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 334/01-02-2023)
«ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ  του  Νικολάου»,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.
γνωστοποίησης  για  χρήση  μουσικής:  1052160/23-3-2018  (αρ.  πρωτ.  Αίτησης:
710/23-02-2023)
«ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ»,  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-6-2015 (αρ. πρωτ.
Αίτησης: 717/23-02-2023)

  καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
                             
Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας και 
η  δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη  αναφέρουν 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζουν «ΥΠΕΡ», αναφέροντας τα εξής :

“.. Ψηφίζω ΥΠΕΡ στο ΘΕΜΑ 2. "Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής 
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2023", με την παρατήρηση ότι 
θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά ο κανονισμός που προβλέπεται για την χρήση 
της μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε  
κλειστό χώρο..”
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Ο  κ.  Τζουβάρας  Ελευθέριος  δεν  λαμβάνει  μέρος  στη  συζήτηση  και  ψήφιση  του
θέματος λόγω του ότι έχει ίδιο συμφέρον. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν
υπόψη τις σχετικές διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2023 στα καταστήματα :

«ΠΑΤΗΤΗ  ΙΚΕ»,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ,
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ,  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ,  στη  θέση  Βουρκάρι  Κέας,  με  με  αρ.
γνωστοποίησης 1123026(ν.1) (αρ.πρωτ. Αίτησης: 6987/21-12-2022)

“ACQUA KEA ΟΕ”  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στο
Βουρκάρι  Κέας,  με αρ.πρωτ.  γνωστοποίησης για λειτουργία και  χρήση μουσικής
1045314/16-1-2020 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 334/01-02-2023)
«ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ  του  Νικολάου»,  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  στο  Βουρκάρι  Κέας  με  αρ.
γνωστοποίησης  για  χρήση  μουσικής:  1052160/23-3-2018  (αρ.  πρωτ.  Αίτησης:
710/23-02-2023)
«ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ»,  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-6-2015 (αρ. πρωτ.
Αίτησης: 717/23-02-2023)

Οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 30/2023
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν.
4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας
για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοι-
νωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2023.

                   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτρο-
πής κος Ελευθέριος Τζουβάρας, έθεσε υπόψη των μελών της, την υπ’αριθμ.19/2023 
(ΑΔΑ:  ΡΨΤΦΟΕΧ8-8ΘΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Κέας, που αφορά την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης  της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας, για το έτος 2023, στην οποία ομόφωνα απο-
φασίστηκαν τα ακόλουθα :

                   1. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και των εξόδων της Κ.Ε-
.Δ.Κ. και 

                   2. Απευθύνει αίτημα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την καταβο-
λή ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δή-
μου Κέας

Πιο αναλυτικά συζητήθηκαν τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 αλλάζει ριζικά ο

τρόπος  χρηματοδότησης  των  κοινωφελών  επιχειρήσεων  από  το  Δήμο,  καθώς  δεν

απαιτείται  πλέον  σύναψη  σύμβασης  χρηματοδότησης,  βάσει  καταρτισθέντος  από  την

επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης

δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο  άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο

παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η

φράση  «και  των  συμβάσεων  υλοποίησης  των  διετών  προγραμμάτων  δράσης  των

κοινωφελών επιχειρήσεων»)

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η

χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο, προκειμένου να

καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της, όταν τα έσοδα υπολείπονται των

αναγραφομένων  στον  προϋπολογισμό  της.  Η  σχετική  απόφαση  λαμβάνεται  με  την

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από

09.08.2019 ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)
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Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων

του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος

των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι  διατάξεις  του  άρθρου  259,  που  προέβλεπαν  την  κατάρτιση  διετούς  προγράμματος

δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης

θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα

αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του

Ν.3463/2006.

Για το λόγο αυτό, καλούμαστε να εγκρίνουμε και να υποβάλλουμε προς ψήφιση από την

Οικονομική  Επιτροπή την  κάτωθι  εισηγητική  έκθεση τεκμηρίωσης  των εσόδων και  των

εξόδων της Επιχείρησης:

Εισηγητική έκθεση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, για την τεκμηρίωση
των εσόδων και εξόδων αυτής.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης
των  κοινωφελών  επιχειρήσεων  από  το  Δήμο,  καθώς  δεν  απαιτείται  πλέον  σύναψη
σύμβασης  χρηματοδότησης,  βάσει  καταρτισθέντος  από  την  επιχείρηση  διετούς
προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται
πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό
με το προσυμβατικό έλεγχο  άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε
μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και
των  συμβάσεων  υλοποίησης  των  διετών  προγραμμάτων  δράσης  των  κοινωφελών
επιχειρήσεων»)
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η
χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να
καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των
αναγραφομένων  στον  προϋπολογισμό  της.  Η  σχετική  απόφαση  λαμβάνεται  με  την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από
09.08.2019 ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων
του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος
των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι  διατάξεις  του  άρθρου  259,  που  προέβλεπαν  την  κατάρτιση  διετούς  προγράμματος
δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης
θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική
έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα
αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του
Ν.3463/2006.
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1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων     της επιχείρησης  

Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας έχουν ως εξής: 
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/συνεδρίων 
Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής: 
•οργάνωση  του  χώρου  με  τα  σχετικά  για  την  ολοκλήρωση  της  κάθε  εκδήλωσης  όπως
καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ, 
•οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
•Δαπάνες  κεράσματος,  παραγωγής  προωθητικού  υλικού  (αφίσες,  φυλλάδια  κ.λπ.),
φιλοξενίας επίσημων προσώπων, εισηγητών κ.α.

1.2. Λειτουργία τμήματος εκμάθησης μουσικής, χορού, θεάτρου
Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων εκμάθησης μουσικής, τμημάτων παραδοσιακών και
σύγχρονου χορού, τμήμα θεατρικού εργαστηρίου κλπ . Επίσης προβλέπεται η απασχόληση
δασκάλου μουσικής για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων. 
Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό και
την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης.

1.3. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού 
Περιλαμβάνονται  τα  τμήματα  μαζικού  αθλητισμού  αλλά  και  τμήματα  εκμάθησης
ειδικότερων αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες
και  τη  ζήτηση  όπως  διαμορφώνεται  κάθε  φορά.  Προς  το  παρόν  λειτουργεί  υπό  την
εποπτεία της Κ.Ε.Δ.Κ. δημοτικό γυμναστήριο.

1.4 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 
1.4.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι
Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και
άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους
στο  οικείο  φυσικό  και  κοινωνικό  τους  περιβάλλον,  τη  διατήρηση  της  συνοχής  της
οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού
αποκλεισμού,  την  εξασφάλιση αξιοπρεπούς  και  υγιούς  διαβίωσης  και  τη  βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
Ταυτόχρονα,  στόχο  αποτελεί  η  αποδέσμευση  των  γυναικών  από  την  φροντίδα  των
ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους
στην  απασχόληση,  η  σταδιοδρομία  και  ο  συμβιβασμός  της  επαγγελματικής  με  την
οικογενειακή ζωή.
Οι  ανωτέρω  δραστηριότητες  πρέπει  να  υποστηρίζονται  διοικητικά  και  λειτουργικά.
Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και
γραμματειακής  υποστήριξης  όλων  των  ενεργειών,  καθώς  και  της  κάλυψης  των
λειτουργικών δαπανών της λειτουργίας του προγράμματος
 
2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού
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3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ 
Όλες  οι  δραστηριότητες  που  ασκεί  η  δημοτική  επιχείρηση  περιλαμβάνονται  στους
σκοπούς της και      
συνδέονται   άμεσα με τις  αρμοδιότητες  του άρθρου 75 του Δημοτικού και  Κοινοτικού
κώδικα. 

 4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης
Το  ύψος  της  χρηματοδότησης  του  Δήμου  και  η  ανάλυση  του  προγράμματος
χρηματοδότησης προς την  επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται
από τις δράσεις της Επιχείρησης και τις  ανάγκες που αυτές δημιουργούν. Συγκεκριμένα, η
ΚΕΔΚ πρόκειται να διατηρήσει και να ενισχύσει τις δράσεις της, δηλαδή παραδοσιακούς
χορούς, παιδική θεατρική ομάδα, τμήματα pilates-step aerobic-προσχολική αγωγή και τις
δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη
διαφόρων  εξόδων  για  αναλώσιμα  μηχανών  γραφείου  και  γραφική  ύλη,  καύσιμα  και
συντήρηση  του  αυτοκινήτου  εξυπηρέτησης  του  Β.Σ.Σ,  αγορά  φαρμακευτικού  υλικού,
ενίσχυση συλλόγων  κλπ.

5. Χρηματοροές 
Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί άπαξ από το Δήμο στην επιχείρηση, καθώς
ήδη διανύεται ο δεύτερος μήνας του τρέχοντος έτους.

6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης 
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του
έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία,
που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο. 
Σε  διαφορετική  περίπτωση  απαιτείται  η  αναθεώρησή  του  έπειτα  από  τις  σχετικές
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. 

Διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα του 2023. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η
κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου και  γραφική ύλη,
καύσιμα  και  συντήρηση  του  αυτοκινήτου  εξυπηρέτησης  του  Β.Σ.Σ  καθώς  επίσης  και
κάλυψη  εξόδων  για  τη  εξοπλισμό  του  γυμναστηρίου,  την  ενίσχυση  συλλόγων  και  την
αντικατάσταση  όσων  δεν  επιδέχονταν  επισκευής  με  αγορά  νέων,  κ.λπ.  Τα  έσοδα  των
δράσεων της ΚΕΔΚ εκτός των παραδοσιακών χορών δεν είναι πλήρως ανταποδοτικά, με
αποτέλεσμα να απαιτείται και εκεί η κάλυψη των εξόδων από την Κ.Ε.Δ.Κ.                             

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε  την έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. για υποβολή αιτήματος προς
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης
ποσού  30.000,00  €  προς  την  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Κέας   (ΦΕΚ
2179/Β’/23.10.2008, παρ. 6).
 
Το  Δ.Σ.  της  Κ.Ε.Δ.Κ.  αφού  έλαβε  υπόψη  την  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  αιτιολογική
έκθεση Προϋπολογισμού καθώς και:

•  την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
•  το άρθρο 278 του Ν.3852/2010
•  την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012  
•  τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3852/2010
• τον προϋπολογισμό της ΚΕΔΚ      
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  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και των 
εξόδων της Κ.Ε.Δ.Κ. και 

2.  Απευθύνει  αίτημα προς  την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας
για την καταβολή ετήσιας επιχορήγησης,  ποσού 30.000,00€ προς την
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας  

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2023

                 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να απο-
φασίσουν σχετικά.

               Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, 
την υπ’ αριθμ. 19/2023   (ΑΔΑ:  ΡΨΤΦΟΕΧ8-8ΘΓ) απόφαση  του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας, τις διατάξεις του  
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του             
Ν.4623/2019 και μετά από  διαλογική συζήτηση

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 19/2023 (ΑΔΑ:  ΡΨΤΦΟΕΧ8-8ΘΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας  και την καταβολή της ετήσιας τακτι-
κής επιχορήγησης του Δήμου προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00 €. Η ανωτέρω δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6738.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό
έτος 2023.      

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  31/2023
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ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία
κλιμακίου ιατρών στο πλαίσιο της δράσης προληπτικής ιατρικής “Υγεία για όλους”. 

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Με  το  άρθρο  203  Ν.  4555/18 [Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I] έχει  αντικατασταθεί  η
περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε στο
δήμαρχο  η  αρμοδιότητα  να  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη
διάθεση  όλων  των  εγγεγραμμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να
απαιτείται  απόφαση συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να απαιτείται  απόφαση
διάθεσης  των  πιστώσεων  από  την  οικονομική  επιτροπή  ή  από  το  δημοτικό
συμβούλιο).

Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική
επιτροπή, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει
παύσει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην
ασκούσε  μετά  την  ισχύ  του Ν.  4555/2018  [Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I]  πλέον  την
αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια  με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η
περίπτωση  ε’  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010 και  πιο
συγκεκριμένα  το  τρίτο  εδάφιο  αυτής  με  συνέπεια  από  31-8-2019  (ημερομηνία
δημοσίευσης  του  Ν.  4625/2019  στο  ΦΕΚ  139Α)  και  εφεξής,  όποτε  απαιτείται
εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής (αντί
δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη  θεωρείται  η  πίστωση,  όταν  κατονομάζεται  ρητά  η  συγκεκριμένη
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι  ο  ΚΑΕ  00.6433.0001  με  τίτλο  “Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά
δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολο-
γισμού εξόδων οικ. έτους 2023 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την
απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέρ-
γεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής
δαπάνης.

Στις 4 και 5 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στην Κέα μία δράση ολοκληρω-
μένης ιατρικής παρέμβασης με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, με τη συνεργασία
του Δήμου Κέας,  της ΑΜΚΕ με την επωνυμία  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», του Ομίλου «Υγεία»,  της Παιδιατρικής κλινικής «ΜΗΤΕ-
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ΡΑ» και του Π.Π.Ι.Κέας. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
“Υγεία για Όλους”, το οποίο είναι ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την προ-
άσπιση της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κατά τις ώρες 09:00 – 15:00.

Στο Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης» – Κορησσία:

 Δερματολογικός έλεγχος

 Πλήρης Οφθαλμολογικός έλεγχος

 Παιδιατρική κλινική εξέταση

Στο Π. Π. Ιατρείο Κέας – Ιουλίδα:                   

 Καρδιολογικός έλεγχος: Με τη χρήση φορητού καρδιογράφου και 
υπερηχογράφου

 Γυναικολογικός έλεγχος

 Ενδοκρινολογικός έλεγχος: Mε τη χρήση φορητού υπερηχογράφου

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του
Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλο-
ξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2023 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού  699,00 € συμπ. ΦΠΑ. Οι δαπάνες
αφορούν στα κάτωθι :

• Έξοδα φιλοξενίας για τη διαμονή γιατρών και βοηθών σε : 
7 μονόκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση στις 4 Μαρτίου 2023
1 δίκλινο δωμάτιο για δύο διανυκτερεύσεις στις 3 & 4 Μαρτίου 2023

 συνολικού κόστους 465,00 € (συμπ. ΦΠΑ και φόρος διαμονής), και
  

• Έξοδα διατροφής 9 ατόμων, γιατρών και βοηθών, το Σάββατο  04/03/2023, 
έως του ποσού των 234,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

   

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη
της :

• Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε
η  περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

• Το άρθρο 75 παρ. ε του Ν. 3463/2006
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 699,00 € συμπ. ΦΠΑ
στον Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών”  του προϋπολογισμού εξόδων
οικ. έτους 2023 του Δήμου Κέας, που αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας και
διατροφής κλιμακίου ιατρών και συγκεκριμένα της ΑΜΚΕ με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»,  για πραγματοποίηση δράσης
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στη νήσο Κέα, στις 4 και 5 Μαρτίου 2023.

 Οι δαπάνες αφορούν στα κάτωθι :

        Έξοδα φιλοξενίας για τη διαμονή 9 ατόμων, γιατρών και βοηθών, σε : 
7 μονόκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση στις 4 Μαρτίου 2023
1 δίκλινο δωμάτιο για δύο διανυκτερεύσεις στις 3 & 4 Μαρτίου 2023

 συνολικού κόστους 465,00 € (συμπ. ΦΠΑ και φόρος διαμονής), και
  

• Έξοδα  διατροφής  9  ατόμων,  γιατρών  και  βοηθών,  το  Σάββατο
04/03/2023, έως του ποσού των 234,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 32/2023

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας              Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


