
9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 14ης Απριλίου 2014

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  14η  Απριλίου 2014

Σήμερα, 14η  Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στ.
Ρέστης»  στην  Κορησσία,  ύστερα  από  την  2183/10.04.2014  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 11 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                                  

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

                                                                                                             
                                                                         

    (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

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

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  και  η  δημοτική  υπάλληλος  Μαριάννα  Μωραΐτη  για  την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14/04/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2183/10.04.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Έγκριση  ισολογισμού  λήξης  χρήσης  2011  Δήμου  Κέας  σύμφωνα  με  τον
Ν.3852/2010 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
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Θέμα 1ο:  Έγκριση ισολογισμού λήξης χρήσης 2011 Δήμου Κέας σύμφωνα με τον 
Ν.3852/2010

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό
Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  λαμ-
βάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
3. Tο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
4. Την απόφαση 70/2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η ειση-

γητική της έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
5. Την από 12.04.2014 έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κ.

Ανδρέα Διαμαντόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 25021), η οποία επισυνάπτεται και απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον ισολογισμό λήξης χρήσης 2011 του Δή-
μου Κέας, που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Χρήσεως 2011

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέας

1. ΓΕΝΙΚΑ
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους

που ακολουθούν, την χρήση αυτή διενεργήθηκε απογραφή σύμφωνα με την παράγραφο
1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999) και τις διατάξεις του
Ν.3852/2010. Επίσης η χρήση που πέρασε ήταν η δεύτερη από την εγκατάσταση και εφαρ-
μογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας στο Δήμο την σωστότερη
παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του.

Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συ-
γκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί.

Η  πιστοληπτική  ικανότητα  του  Δήμου  διατηρήθηκε  σε  ικανοποιητικά  επίπεδα
αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.

Ο Δήμος στη χρήση 2011, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του μόνο με τα ταμειακά
του διαθέσιμα.

2.  Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά Οργανικά Έσοδα του Δήμου χρήσεως  2011 ανήλθαν στο ποσό των

€1.900.519,62.

3.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχουν ως εξής:

72 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών € 753.221,86

73 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξή-
σεις « 88.429,53

74 
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογι-
σμό « 1.058.868,23
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α € 1.900.519,62

75 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης € 272.152,46
76 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα « 4.832,80
81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 169.320,25
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82 Έσοδα προηγούμενων περιόδων «       27.020,51
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β €      473.326,02
Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 2.373.845,64

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 1.413.900,97.  Τα

έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 824.775,57, τα έξοδα
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 117.825,08 και τα χρηματοοικο-
νομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 269,02.

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρη-
ματοοικονομικά ανήλθε στο ποσό των € 2.356.770,64.
Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε € 9.175,64.

Η  διαφορά  μεταξύ  των  συνολικών  εσόδων  της  χρήσεως  2011  ποσού   €
2.373.845,64 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως 2011 ποσού € 2.365.946,28 αποτελεί
το κέρδος (πλεόνασμα) της χρήσεως 2011 στο ποσό των € 7.899,36.
 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011, έχει ως εξής :

Αναλώσιμα υλικά € 89.673,23
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων € 8.697,07
Σύνολο αναλώσεων € 98.370,30
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 701.282,39
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων € 114.490,66
Παροχές υπηρεσιών τρίτων € 390.729,80
Φόροι-τέλη € 4.804,72
Διάφορα έξοδα € 155.354,14
Έξοδα τραπεζών € 269,02
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων € 744.371,74
Επιχορηγήσεις και εισφορές σε ΝΠΔΔ και οργανισμούς του Δήμου € 31.431,57
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων € 115.666,30
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 9.175,64
Σύνολο οργανικών και έκτακτων εξόδων € 2.267.575,98
Σύνολο εξόδων και αναλώσεων € 2.365.946,28

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Οι  συνολικές  εισπράξεις  του  Δήμου  στη  χρήση  2011  ανήλθαν  στο  ποσό  των

€2.200.008,74. Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσό των
€1.746.489,24 μείον ποσού €656,24 που αντιστοιχεί σε ανείσπρακτη επιταγή για την πλη-
ρωμή υποχρέωσης του Δήμου  κατά την 31/12/2011. Κατόπιν τούτου οι συνολικές πληρω-
μές για την χρήση 2011 διαμορφώνονται στο ποσό των € 1.745.833,00.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2011, €2.200.008,74 πλέον τα χρηματικά
διαθέσιμα απογραφής ποσού  € 156.764,66  ήτοι συνολικό ποσό  €2.356.773,40 μείον τις
πληρωμές του Δήμου του έτους  2011,  €1.745.833,00 μας δίνει τα διαθέσιμα τέλους της
χρήσεως  2011  που ανέρχονται στο ποσό των € 610.940,40.

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως  προκύπτει  από  τον  Ισολογισμό  του  Δήμου  της  31.12.2011 τα  ενσώματα

πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 11.266.076,78 και αφαιρουμένων των σωρευ-
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μένων  αποσβέσεων  ποσού  € 2.000.317,8,  η  αναπόσβεστη  αξία  τους  ανέρχεται  την
31.12.2011 στο ποσό των € 9.265.758,98. 
 

8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Για την αγορά – κτήση ορισμένων από τα ανωτέρω πάγια εισπράχθηκαν από το Ελ-

ληνικό Δημόσιο σχετικές επιχορηγήσεις. Το ποσό των επιχορηγήσεων (ενσώματα περιου-
σιακά στοιχεία) την 31.12.2011 ανερχόταν στο ποσό των € 1.740.941,86.

9.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των € 17.933,24

και αφορούν κατά ποσό € 289.746,78 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές, ποσό
€8.115,35 υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές, και ποσό  € 20.071,11 υποχρεώσεις σε
ασφαλιστικά ταμεία.

Οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 322.939,49.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η οικονομική πορεία του Δήμου Κέας όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Κατα-

στάσεις της χρήσεως 2011 και την παραπάνω ανάλυση είναι ικανοποιητική.
Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς

του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, της Δημαρχιακής Επιτροπής και του προσωπι-
κού του Δήμου, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του
προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου.

11. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Ν.3852/07-06-2010 ο Δήμος Κέας δεν συ-

νενώθηκε  με άλλον δήμο. 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται ως ξεχωριστά αρχεία, λόγω όγκου, ο πίνακας ισο-
λογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και το Προσάρτημα αυτού. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
3. Tο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
4. Την  απόφαση  70/2014  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  ψηφίστηκε  η

εισηγητική της έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσάρτημα αυτού
5. Την από 12.04.2014 έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κ.

Ανδρέα  Διαμαντόπουλου  (Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.:  25021),  η  οποία  επισυνάπτεται  και
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  τον  ισολογισμό  λήξης  χρήσης  2011  του  Δήμου  Κέας  σύμφωνα  με  τον
Ν.3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2014
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Θέμα 2ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Κέας 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ.  Στυλιανό
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 υποβάλλει,
δια του Δημάρχου, στη οικονομική επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού
έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης 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 απολο-
γισμό 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 απολογι-
σμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική γι’ αυτό το σκοπό
συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δή-
μου.

Την 08/04/2014, ο δημοτικός ταμίας υπέβαλε στο Δήμο μας τους λογαριασμούς του έτους
2013 και με την υπ’ αριθμ. 72/2014 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 2013
να παρουσιάζουν την εξής μορφή :

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά 1.500.387,28 Έξοδα χρήσης 2.201.330,99
Έκτακτα 760.397,43 Αποθεματικό 1.443.337,64
Χρηματικό υπόλοιπο 1.383.883,92

ΣΥΝΟΛΟ 3.644.668,63 ΣΥΝΟΛΟ 3.644.668,63

Το ποσό των 1.443.337,64€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2014
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Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 72/2014:
Αποφάσισε  ομόφωνα  ότι  καλώς  έγινε  η  διαχείριση  των  εσόδων  και  εξόδων  του
οικονομικού έτους 2013 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.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της έγκρισης του απολογισμού
του οικονομικού έτους 2013 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 72/2014 της Οικονομικής Επιτροπής και 
8. την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Κέας όπως παρατίθεται
στον παρακάτω πίνακα.

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά 1.500.387,28 Έξοδα χρήσης 2.201.330,99
Έκτακτα 760.397,43 Αποθεματικό 1.443.337,64
Χρηματικό υπόλοιπο 1.383.883,92

ΣΥΝΟΛΟ 3.644.668,63 ΣΥΝΟΛΟ 3.644.668,63

Το ποσό των 1.443.337,64€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 89/2014
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9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 14ης Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη
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9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 14ης Απριλίου 2014

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Πατηνιώτης Μηνάς

  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

  Ξυδοπούλου Μαρία

Λέανδρος Εμμανουήλ
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