
14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  13η  Σεπτεμβρίου 2013

Σήμερα,  την  13η Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  18:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του
Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»,  ύστερα  από  την  5047/09.09.2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

1. Πασπάτης Πέτρος                                                       1. Ποδόγυρος Πέτρος
2. Βασιλάκης Στυλιανός                                             2. Λέανδρος Εμμανουήλ
3. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                                 3. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα
4. Ευαγγέλου Ιωάννης                                           4. Ζουλός Νικόλαος
5. Παούρης Δημήτριος                                            5. Μαρούλης Φίλιππος
6. Δεμένεγας Εμμανουήλ                                               6. Λέπουρας Στυλιανός      
7. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία                             7. Βρεττός Στέφανος
8. Καλλιόπη Θεοδώρου                                                  8. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος
9. Δεμένεγα Βασιλική     

                  

                                                                                (οι οποίοι δεν προσήλθαν,
                                                                                  αν και  προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ η Πρόεδρος
της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κορησσίας,  κα  Γρυπάρη  Μαρία  και  η  Πρόεδρος  της
Τοπικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα απουσιάζουν.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13/09/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 5047/09.09.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Δήμου Κέας  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Κέας  [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
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14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013

Θέμα 1ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.
Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
σύμφωνα με:

1. την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και το άρθρο 176 παρ. 1β
του Ν.3852/2010, 

2. τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, 
3. το Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), 
4. το άρθρο 15 Ν.3202/2003, άρθρο 26 και 
5. το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 

η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό του Δήμου.

Στις  παραγράφους 1,  2,  3 και 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006,  ορίζονται  τα
ακόλουθα:

1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υπο-
βάλλει, δια του Δημάρχου, στη οικονομική επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του
οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της δια-
χείρισης ορίζονται με το ΠΔ της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται
ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα
εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η οικονομική επιτροπή
τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε μέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον
απολογισμό μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Το συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό
και την έκθεση της οικονομικής επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση
του απολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική
γι’ αυτό το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονο-
μικών υπηρεσιών του Δήμου.
Την 31/07/2013, ο δημοτικός ταμίας (απουσία Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου) υπέβαλε στο Δήμο μας τους λογαριασμούς του έτους 2011 και με την υπ’
αριθμ. 179/2013 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλεγξε τον πιο πάνω
απολογισμό  και  έκανε  λεπτομερή  έλεγχο  των  γραμματίων  εισπράξεως  και  των
χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής,  στα  οποία  επισυνάπτονται  τα  νόμιμα
δικαιολογητικά, βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν
κατά το οικ. έτος 2011 να παρουσιάζουν την εξής μορφή :

ΕΣΟΔΑ                ΕΞΟΔΑ

Τακτικά                                              
1.591.384,64

Έξοδα χρήσης                                    
1.746.489,24

Έκτακτα                                             
608.624,10

Αποθεματικό                                         
610.284,16

Χρηματικό υπόλοιπο                            
156.764,66

ΣΥΝΟΛΟ                                         
2.356.773,40

ΣΥΝΟΛΟ                                          
2.356.773,40
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14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013

Το ποσό των 610.284,16 € μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2012

Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή:
Αποφάσισε  ομόφωνα ότι  καλώς  έγινε  η  διαχείριση  των  εσόδων και   εξόδων  του
οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως
προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων και υποβάλλει  την έκθεσή της στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τις ανωτέρω προαναφερθείσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Δ/ντής Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου, καθώς βάσει του Ο.Ε.Υ., δεν υφίσταται τέτοια οργανική θέση. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της έγκρισης του απολο-
γισμού του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Κέας.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε
υπόψη:

1. την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και το άρθρο 176 παρ. 1β
του Ν.3852/2010, 

2. τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, 
3. το Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), 
4. το άρθρο 15 Ν.3202/2003, άρθρο 26 και 
5. το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 
6. τις  παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 
7. την απόφαση 179/2013 της Οικονομικής Επιτροπής και 
8. την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Κέας όπως παρατί-
θεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΣΟΔΑ                ΕΞΟΔΑ

Τακτικά                                              
1.591.384,64

Έξοδα χρήσης                                    
1.746.489,24

Έκτακτα                                             
608.624,10

Αποθεματικό                                         
610.284,16

Χρηματικό υπόλοιπο                            
156.764,66

ΣΥΝΟΛΟ                                         
2.356.773,40

ΣΥΝΟΛΟ                                          
2.356.773,40

Το ποσό των 610.284,16 € μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2012

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 144/2013

Θέμα 2ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Κέας
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14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.
Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
σύμφωνα με:

1. την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και το άρθρο 176 παρ. 1β
του Ν.3852/2010, 

2. τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, 
3. το Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), 
4. το άρθρο 15 Ν.3202/2003, άρθρο 26 και 
5. το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 

η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό του Δήμου.

Στις  παραγράφους 1,  2,  3 και 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006,  ορίζονται  τα
ακόλουθα:

1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υπο-
βάλλει, δια του Δημάρχου, στη οικονομική επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του
οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της δια-
χείρισης ορίζονται με το ΠΔ της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται
ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα
εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η οικονομική επιτροπή
τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε μέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον
απολογισμό μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Το συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό
και την έκθεση της οικονομικής επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση
του απολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική
γι’ αυτό το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονο-
μικών υπηρεσιών του Δήμου.

Την  31/07/2013,  ο  δημοτικός  ταμίας  (απουσία  Δ/ντή  Οικονομικών  Υπηρεσιών)
υπέβαλε στο Δήμο μας τους λογαριασμούς του έτους 2012 και  με την υπ’ αριθμ.
180/2013  απόφασή  της  η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλεγξε  τον  πιο  πάνω
απολογισμό  και  έκανε  λεπτομερή  έλεγχο  των  γραμματίων  εισπράξεως  και  των
χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  στα  οποία  επισυνάπτονται  τα  νόμιμα
δικαιολογητικά βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν
κατά το οικ. έτος 2012 να παρουσιάζουν την εξής μορφή :

ΕΣΟΔΑ                ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.560.102,11

Έξοδα χρήσης                                    
2.442.854,55

Έκτακτα
1.658.154,78

Αποθεματικό
1.385.686,50

Χρηματικό υπόλοιπο                            
610.284,16

ΣΥΝΟΛΟ
3.828.541,05

ΣΥΝΟΛΟ
3.828.541,05
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14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013

Το ποσό των 1.385.686,50€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2013

Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή :
Αποφάσισε  ομόφωνα ότι  καλώς  έγινε  η  διαχείριση  των  εσόδων και   εξόδων  του
οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως
προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων και υποβάλλει  την έκθεσή της στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τις ανωτέρω προαναφερθείσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Δ/ντής Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου, καθώς βάσει του Ο.Ε.Υ., δεν υφίσταται τέτοια οργανική θέση. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της έγκρισης του απολο-
γισμού του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Κέας.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε
υπόψη:

1. την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και το άρθρο 176 παρ. 1β
του Ν.3852/2010, 

2. τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, 
3. το Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), 
4. το άρθρο 15 Ν.3202/2003, άρθρο 26 και 
5. το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 
6. τις  παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 
7. την απόφαση 180/2013 της Οικονομικής Επιτροπής και 
8. την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Κέας όπως παρατί-
θεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΣΟΔΑ                ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.560.102,11

Έξοδα χρήσης                                    
2.442.854,55

Έκτακτα
1.658.154,78

Αποθεματικό
1.385.686,50

Χρηματικό υπόλοιπο                            
610.284,16

ΣΥΝΟΛΟ
3.828.541,05

ΣΥΝΟΛΟ
3.828.541,05

Το ποσό των 1.385.686,50€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2013

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 145/2013
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14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 13ης Σεπτεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

 Θεοδώρου Καλλιόπη

 Μαρούλης Φίλιππος

 Παούρης Δημήτριος

 Ευαγγέλου Ιωάννης

 Λέπουρας Στυλιανός

 Βρεττός Στέφανος

 Ζουλός Νικόλαος
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