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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης/05.08.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Δευτέρα  5  Αυγούστου 2019  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.  3612/01-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου            1.  Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Αντώνιος Παούρης                                      2.  Ειρήνη Βελισσαροπούλου
3. Δημήτριος Καβαλιέρος                               3.  Ελευθέριος Τζουβάρας 

             4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

  
                                           
   

         

  
 
            
          

   

                     Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 

των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για τη μίσθω-
ση χώρου ως χώρος στάθμευσης (PARKING) στην Κορησσία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

                   Με την υπ’αριθμ. 257/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκηρύχθηκε δημόσια μειοδο-
τική φανερή και προφορική δημοπρασία εξεύρεσης και μίσθωσης μιας εδαφικής έκτασης στην
Κορησσία, ώστε να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

                 Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ.87/2019 απόφαση καθόρισε τους όρους της επαναληπτι-
κής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, συνέταξε τη με αριθμό 3018/2-7-2019 Διακήρυξη και δη-
μοσίευσε περίληψη αυτής.

                  Σύμφωνα με το από 30-7-2019  πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας του προσφερόμε-
νου ακινήτου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ.257/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Κέας,  τέθηκε υπόψη της μια αίτηση-προσφορά :  για ένα ακίνητο ιδιοκτησίας
Απόστολου  Νικολάου  Παούρη  και  Ιωάννη  Νικολάου  Παούρη,  εδαφικής  έκτασης  εμβαδού
2.287,75 τ.μ και 1.713,20 τ.μ αντίστοιχα.

                  Η Επιτροπή αφού εξέτασε τον φάκελο της υποβληθείσας προσφοράς, έκρινε ότι το ακίνητο  πληρεί
τους όρους της υπ’ αριθμ. 3018/2-7-2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθω-
ση χώρου για χρήση ως χώρος στάθμευσης (Parking) στην Κορησσία.

                    Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του από 3574/30-7-2019
πρακτικού  της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.

                  Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
Π.Δ  270/81,  το  άρθρο  103  του  Ν.3463/2006,  το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010,  τις  υπ’αριθμ.
257/2018,  275/2018,  25/2019  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  τις  υπ’αριθμ.  42/2019,
86/2019, 87/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, το από 3574/30-7-2019  πρακτικό της
Επιτροπής  Εκτίμησης Ακινήτων για τη μίσθωση χώρου ως χώρος στάθμευσης (Parking) στην Κο-
ρησσία, και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                  Εγκρίνει το από 3574/30-7-2019 πρακτικό της  Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, μετά από έλεγχο των
δικαιολογητικών,  για το προσφερόμενο ακίνητο  ιδιοκτησίας Απόστολου Νικολάου Παούρη και
Ιωάννη Νικολάου Παούρη, εδαφικής έκτασης εμβαδού  2.287,75 τ.μ και 1.713,20 τ.μ αντίστοιχα.

                    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 106/2019      
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ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 96/19 απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα “Εισή-
γηση προς το δημοτικό συμβούλιο περί καθορισμού τέλους εισιτηρίου για την συναυλία της
Καρθαίας”.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έχει
ως εξής :

Με την υπ΄αριθμ. 96/19 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτω-
θι :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. Ζ, (Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής)
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημο-
τικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Το  ύψος  των  τελών και  δικαιωμάτων  προσδιορίζεται  κάθε  φορά με  απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει συναυλία στην Καρθαία, που θα πραγματοποιηθεί στις
14 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την επιδότηση εκ μέρους του Δήμου Κέας και σε συ-
νεργασία με τον Σύνδεσμο «Οι φίλοι του ελληνικού νησιού και της θάλασσας» της εκμάθησης -
υπό μορφή σεμιναρίων- των παραδοσιακών οργάνων της Κέας.  Σκοπός είναι αυτός ο θεσμός της
Γιορτής της Καρθαίας, ως το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του νησιού, να επιστρέψει ανταπο-
δοτικά στην εν γένει μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των νέων του νησιού. 

Κατόπιν των ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τον καθορισμό τέλους εισιτηρίου ύψους 
5,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για όρθιους θεατές και 10,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές σε 
πάγκους και 20,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές στις κερκίδες του θεάτρου, για την εν 
λόγω συναυλία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω δια-
τάξεις και την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμού τέλους εισιτηρίου για τη συναυλία που θα
πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, στην Καρθαία  ύψους 5,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για όρ-
θιους θεατές και 10,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές σε πάγκους και  20,00€ (συμπ.
ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές στις κερκίδες του θεάτρου.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την επιδότηση εκ μέρους του Δήμου Κέας και σε συ-
νεργασία με τον Σύνδεσμο «Οι φίλοι του ελληνικού νησιού και της θάλασσας» της εκμάθησης -
υπό μορφή σεμιναρίων- των παραδοσιακών οργάνων της Κέας.  
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     Η ανωτέρω απόφαση πρέπει να τροποποιηθεί ως προς την διάθεση των εσόδων από τα εισιτή-
ρια, ως κατωτέρω.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στον Μη κερδοσκοπικό Σύλλογο “Ερασίστρατος” σκο-
πός του οποίου είναι να υποστηρίζει τις ιατρικές ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ια-
τρείου Κέας.

Τα διατιθέμενα χρήματα ο “Ερασίστρατος” θα τα διαθέσει για την πρόσκληση, την κάλυψη της
μετακίνησής τους, της διαμονής τους και της διατροφή τους, ιατρών ειδικοτήτων που δεν διατίθε-
νται στο ΠΠΙ Κέας για διαγνωστικές και άλλες ανάγκες των δημοτών Κέας που δεν έχουν την δυ-
νατότητα να μετακινηθούν από το νησί γι΄αυτό το σκοπό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εισηγείται προς το Δ.Σ. την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.  96/19  απόφασης της οικονομικής επι-
τροπής, ως προς την διάθεση των εσόδων από τα εισιτήρια, ως κατωτέρω :

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στον Μη κερδοσκοπικό Σύλλογο “Ερασίστρατος” σκο-
πός του οποίου είναι να υποστηρίζει τις ιατρικές ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ια-
τρείου Κέας.

Τα διατιθέμενα χρήματα ο “Ερασίστρατος” θα τα διαθέσει για την πρόσκληση, την κάλυψη της
μετακίνησής τους, της διαμονής τους και της διατροφή τους, ιατρών ειδικοτήτων που δεν διατίθε-
νται στο ΠΠΙ Κέας για διαγνωστικές και άλλες ανάγκες των δημοτών Κέας που δεν έχουν την δυ-
νατότητα να μετακινηθούν από το νησί γι΄αυτό το σκοπό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 96/2019 απόφαση της οικονομικής επιτρο-
πής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 107/2019
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ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του ισο-
λογισμού και του προσαρτήματος της χρήσης 2016.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης :
Υποβάλλει  την  έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την έγκριση ισολογισμού και
προσαρτήματος χρήσης 2016 και όπως έχει καταρτιστεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
σύμφωνα με τον Ν.3852/2010. Συνημμένα υποβάλλονται ο ισολογισμός και το προσάρτημα της
χρήσης 2016.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/2016
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 6ο Ισολογισμό του Δήμου μας, ο οποίος αφορά την 
χρήση 2016
Οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί.
Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Ο Δήμος στη χρήση 2016, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του μόνο με τα ταμειακά του διαθέσιμα.
Παρ' ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια τα Ενεργητικά και Παθητικά 
στοιχεία του Δήμου, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις παρακάτω αναλύσεις ως προς την 
συγκρότηση της περιουσίας του και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

α) Πάγιο Ενεργητικό
        Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 τα ενσώματα πάγια στοιχεία
ανέρχονται  στο  ποσό των  €  13.674.517,24  και  αφαιρουμένων  των  σωρευμένων  αποσβέσεων
ποσού  € 4.211.828,62 η  αναπόσβεστη  αξία  τους  ανέρχεται  την  31.12.2016 στο  ποσό  των  €
9.462.688,62.
  
1) Τα κονδύλια του Πάγιου Ενεργητικού εμφανίζονται αυξημένα με τις προσθήκες και βελτιώσεις
της  χρήσεως  όπως  αναλυτικά  εμφανίζονται  στον   πίνακα  μεταβολών  παγίων  στοιχείων  στο
“ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ”.

Οι προσθήκες παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

12
Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – 
Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός € 5.774,86

12 Μεταφορικά μέσα € 4.450,00
14 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός € 98.292,46
15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση. € 408.215,38

16
Ασώματες Ακινητοποιήσεις και έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης € 1.612,00

17 Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως € 4.970,31
Γενικό Σύνολο € 523  .  315,01  
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Την 31/12/2016 τα υπό εκτέλεση έργα ανέρχονται στο ποσόν των 2.708.969,49  €  και αφορούν
κυρίως  α)  την  επέκταση  και  εκσυγχρονισμό  των  δημοτικών  σφαγείων  ποσού  1.235.147,19€
β)Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας 1.045.461,62 €    και     β)  διάφορες μελέτες
ποσού 428.360,68 €  

2)  Στην  χρήση  έχουν  διενεργηθεί  οι  νόμιμες  αποσβέσεις  βάσει  των  συντελεστών  που
προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και τον Ν 4110/2013.

β) Απαιτήσεις

      Οι απαιτήσεις του Δήμου την 31/12/2016 από βεβαιωμένα τέλη, εισφορές, πρόστιμα και
προσαυξήσεις  ανέρχονταν  στο  ποσό των  573.669,19  €  έναντι  απαιτήσεων της  προηγουμένης
χρήσεως ποσού 659.611,85 €. Επί των απαιτήσεων έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 135.564,73
€ η οποία θεωρούμε ότι είναι επαρκής.

γ) Διαθέσιμα 

       Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2016 ανέρχονταν σε 1.802.410,64 € ,έναντι  ποσού
2.002.056,73 € σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Την ευθύνη της διαχείρισης των ταμειακών
διαθεσίμων την έχει η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και η οποία διαχείριση διενεργείται μέσω
Τραπεζικών λογαριασμών. 

δ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού. 

       Στην παρούσα χρήση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για εισπραχθέντα έσοδα από ύδρευση,
αποχέτευση, σφαγεία και δημοτικά τέλη ποσού 339.319,35 € τα οποία βεβαιώθηκαν την επόμενη
χρήση.

ε) ΄Ίδια Κεφάλαια.
       
       Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2016 ανέρχονται σε 12.011.803,86 € και αναλύονται
ως εξής:

Υπόλοιπο
31/12/2015 Κίνηση Χρήσεως 2016

Υπόλοιπο
31/12/2016

Λογαριασμοί Χρεώσεις Πιστώσεις
Αποτέλεσμα
εις νέον -481.385,78 310.710,81 -792.096,59

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων 3.672.567,16 97.931,29 415.498,65 3.990.134,52

Κεφάλαιο 8.813.765,93 0,00 0,00 8.813.765,93
Σύνολο 12.004.947,31 408.642,10 415.498,65 12.011.803,86
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στ) Προβλέψεις
Οι  προβλέψεις  του  Δήμου κατά την 31.12.2016  αφορούν  την  υποχρέωση αποζημίωσης  λόγω
συνταξιοδότησης που δικαιούνται οι δύο (2) υπάλληλοι αορίστου χρόνου με βάση τις διατάξεις
του Άρθρου 204 του Ν 3584/2007 ΦΕΚ 143_28/6/2007, η οποία υπολογίζεται και καταχωρείται
σταδιακά με βάση τα έτη προϋπηρεσίας τους στον Δήμο.

ζ) Υποχρεώσεις.

  Οι υποχρεώσεις του Δήμου την 31/12/2016 ανέρχονταν σε 127.878,78 € έναντι υποχρεώσεων
ποσού 198.541,67 € της προηγουμένης χρήσεως και αναλύονται ως εξής.

1 Προμηθευτές € 85.946,90
2 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη € 31.771,38
3 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί € 3.844,66
4 Πιστωτές Διάφοροι € 6.315,84

Σύνολο € 127.878,78

η) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού.

        Ο  λογαριασμός  περιλαμβάνει  το  ποσόν  των  21.054,00  €  που  αφορά  δαπάνες  (ΔΕΗ)
πληρωτέες το 2017.

 Συγκρότηση του Ισολογισμού 

      Τα αθροίσματα του Ισολογισμού της 31/12/2016 έχουν ως εξής.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β Πάγιο ενεργητικό € 9.474.928,22
Δ Κυκλοφορούν ενεργητικό € 2.365.398,97
Ε Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα € 339.319,35

Σύνολο Ενεργητικού € 12.179.646,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α Ίδια Κεφάλαια €   12.011.803,86
Β Προβλέψεις € 18.909,90
Γ Υποχρεώσεις € 127.878,78

Δ Έξοδα χρήσεως δουλευμένα € 21.054,00

Σύνολο Παθητικού € 12.179.646,54



24ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Αυγούστου 2019

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.

     Ο Δήμος σαν οργανισμός πρέπει να φροντίζει ώστε οι κοινωνικές και οικονομικές παροχές
προς τους δημότες να μην είναι δυσανάλογες των εσόδων του και δια τούτο δεν μπορεί να έχει
σαν  στόχο  του  την  επίτευξη  οικονομικών  πλεονασμάτων.  Στην  χρήση  που  κλείσαμε  το
αποτέλεσμα  είναι  ελλειμματικό  στο  ποσόν  των  297.011,06  €  έναντι  πλεονάσματος  ποσού
229.132,26€ της χρήσεως 2015. Η διαφορά του αποτελέσματος κατά κύριο λόγο οφείλεται στην
αύξηση των εξόδων στην παρούσα χρήση με την αντίστοιχη μείωση των εσόδων όπως αναλυτικά
παρουσιάζονται παρακάτω, ενώ στη προηγούμενη χρήση 2015 είχαμε αύξηση των εσόδων από
Δωρεά  που  έλαβε  ο  Δήμος  μέσα  στην  χρήση  καθώς  και  αύξηση  των  εισπρακτέων  εσόδων
σύμφωνα με την εκκαθάριση της ΔΕΗ. 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών € 738.498,73
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις € 44.956,33
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό € 802.374,58
Σύνολο Τακτικών Εσόδων € 1.585.829,64
Μείον Κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 1.235.029,70
Μικτά αποτελέσματα (Πλεόνασμα)εκμεταλλεύσεως € 350.799,94
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης € 92.399,52
Σύνολο € 443.199,46
Μείον
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 720.433,99
Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων € 102.919,14
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα )  εκμετάλλευσης € - 380.153,67
Πλέον
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα € 31.137,10
Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα ) εκμετάλλευσης € - 349.016,57
Πλέον
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 97.931,29
Έσοδα προηγούμενων περιόδων € 12.248,50
Μείον
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 819,20
Έξοδα προηγούμενων περιόδων € 20.355,08
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους € 37.000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ €     -297.011,06  

α) Ανάλυση και Εξέλιξη των Εσόδων.

    Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 και η σύγκριση τους με την χρήση 2015 έχουν ως
εξής:                                                                                     

Χρήση 2016 Χρήση 2015
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών € 738.498,73 654.489,47
Έσοδα  από  φόρους-εισφορές-πρόστιμα-
προσαυξήσεις € 44.956,33 54.894,01
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Τακτικές  επιχορηγήσεις  από  Κρατικό
Προϋπολογισμό € 838.912,51 800.649,45
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α € 1.622.367,57 1.510.032,93
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης € 55.861,59 178.015,66
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα € 31.137,10 26.690,67
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 97.931,29 183.441,84
Έσοδα προηγούμενων περιόδων € 12.248,50 146.699,20
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β € 197.178,48 534.847,37
Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 1.819.546,05 2.044.880,30

 Τα  συνολικά  Έσοδα  του  Δήμου  χρήσεως  2016  ανήλθαν  στο  ποσό  των  1.819.546,05  €
έναντι 2.044.880,30  € της χρήσεως 2015. Η μείωση των εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι το
2015  υπήρξε  μια  αύξηση  των  άλλων  εσόδων  εκμεταλλεύσεως  από  Δωρεές  καθώς  και  στον
καταλογισμών εσόδων από την εκκαθάριση της ΔΕΗ με 31/12/2015.

β) Ανάλυση και Εξέλιξη των Εξόδων

  Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 και η σύγκριση τους με την χρήση 2015 έχουν ως εξής:

Χρήση 2016 Χρήση 2015
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 536.820,04 484.383,56
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων € 211.293,87 142,366,84
Παροχές υπηρεσιών τρίτων € 660.019,10 566.415,81
Φόροι-τέλη € 19.660,44 31.088,29
Διάφορα έξοδα € 262.146,57 201.990,38
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων € 332.976,91 348.142,92
Επιχορηγήσεις  και  εισφορές  σε  ΝΠΔΔ  και
οργανισμούς του Δήμου € 49.165,65 32.354,26

Προβλέψεις  αποζημιώσεων  προσωπικού  και
για επισφαλείς απαιτήσεις € 37.000,00 2.186,46

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 21.174,28 6.819,52

Σύνολο εξόδων και αναλώσεων € 2.130.256,86 1.815.748,04

Εδώ παρατηρούμε ότι  στην χρήση 2016 έχουμε μία αύξηση των εξόδων κατά 314.508,82€ σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 1.235.029,70. Τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 720.433,99 τα έξοδα λειτουργίας
δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 102.919,14.

Το  συνολικό  κόστος  παροχής  υπηρεσιών,  διοίκησης,  δημοσίων  σχέσεων  και
χρηματοοικονομικά ανήλθε στο ποσό των € 2.058.382,84.
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Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε € 21.174,28 και οι Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε €
37.000,00.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού € 1.819.546,05 και
των  συνολικών  εξόδων  της  χρήσεως  2016  ποσού  €  2.130.256,86  αποτελεί  το  έλλειμμα  της
χρήσεως 2016 στο ποσό των € 297.011,06 πλέον τον φόρο εισοδήματος € 13.699,75.

δ) Λογιστικές αρχές

        Οι  λογιστικές  αρχές  που  ακολούθησε  ο  Δήμος  για  την  κατάρτιση  των  οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2016 είναι οι ίδιες που ακολουθήθηκαν την προηγούμενη χρήση και οι
οποίες προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και είναι σύμφωνες με τις γενικά παραδεκτές
λογιστικές αρχές.

ε) Συμπέρασμα.

Η οικονομική πορεία του Δήμου Κέας όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσεως 2016 και την παραπάνω ανάλυση είναι ικανοποιητική.

Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του
Δημοτικού  Συμβουλίου,  του  Δημάρχου,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  του  προσωπικού  του
Δήμου,  καθώς  επίσης  και  των  εποικοδομητικών  σχέσεων  που  έχουν  αναπτυχθεί  μεταξύ  του
προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου.
 

KEA, 5 Αυγούστου 2019

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ισολογισμού και του προσαρτήματος της χρήσης
2016 για τη σχετική ψήφισή του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 108/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας                       Τα μέλη

             Ιωάννης Ευαγγέλου                Αντώνιος Παούρης

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού


