24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 15η Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 24ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 15η Δεκεμβρίου 2021
Σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
ειδική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 5972/10-12-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε 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).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετέχουν
στην τηλεδιάσκεψη 14 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
5.Αντώνιος Ν.Λουρής
6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
8.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
9.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
11.Στυλιανός Γκρέκας
12.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
13.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
14.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
3.Μουζάκη Αντ. Σώζα
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα ενώ ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας απουσιάζει
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον τεχνικό
συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών.
Δεν αποχώρησαν ούτε συνδέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ειδικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/12/2021
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5972/10-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
24ης

Θέμα 1ο: Έγκριση ισολογισμού λήξης χρήσης 2019 Δήμου Κέας σύμφωνα με τον Ν.3852/2010.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
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Θέμα 1ο: Έγκριση ισολογισμού λήξης χρήσης 2019 Δήμου Κέας σύμφωνα με τον Ν.3852/2010.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ειδικής συνεδρίασης λέει ότι, λαμβάνοντας 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 214-2021_99ΠΛΩΕΔ-Ω0Ω της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
ψηφίστηκε η εισηγητική της έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
5. Την από 8 Δεκεμβρίου 2021 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
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον ισολογισμό λήξης χρήσης 2019 του
Δήμου Κέας, που έχει ως εξής:

«……………..
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
Προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 8ο Ισολογισμό του Δήμου μας, ο οποίος αφορά την
χρήση 2019.
Τα λειτουργικά έσοδα του Δήμου μειώθηκαν κατά 9,5% περίπου ενώ οι δαπάνες του στο
σύνολο τους αυξήθηκαν κατά 7,6% περίπου. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών προέρχεται
κυρίως από τις αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου επί έργων που ωριμάζουν
καθώς και από το κόστος μισθοδοσίας λόγω αύξησης απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
και αμοιβών μόνιμων υπαλλήλων.
Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανακλώντας
τη θετική εικόνα των Ιδίων Κεφαλαίων του.
Ο Δήμος στη χρήση 2019, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του μόνο με τα ταμειακά του
διαθέσιμα.
Παρ' ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία Ενεργητικού και
Παθητικού 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 31.12.2019 η αξία κτήσης των ενσώματων
πάγιων στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των €16.043.387,00 και αφαιρουμένων των σωρευμένων
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αποσβέσεων ποσού €5.626733,30 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται την 31.12.2019 στο ποσό
των €10.416.653,70.
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 και μειώσεις παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:
Λογ
10
11
12
13
14
15
16
17

Κατηγορία παγίων

Προσθήκες

Γήπεδα - Οικόπεδα - αγροί
Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - τεχνικά έργα
Μηχανήματα - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Αυτοκίνητα Φορτηγά - λοιπά επιβατηγά
Έπιπλα - Η/Υ - μέσα αποθήκευσης - λοιπός εξοπλισμός

60.677,21 33.672,60
766.948,59
0,00
30.237,60
0,00
178.875,60
0,00
54.190,18
0,00
472.659,12 141.854,25
517,33
0,00

Απαλλοτριώσεις - μελέτες και έργα υπό εκτέλεση

Λογισμικά
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως - πλατείες - πάρκα
- οδοστρώματα
Σύνολο

Μειώσεις

162.524,45

0,00

1.726.630,08

175.526,85

Την 31/12/2019 τα υπό εκτέλεση έργα ανέρχονται στο ποσόν των €874.794,86 και αφορούν τα
παρακάτω έργα:

Περιγραφή έργου
Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας
Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας
Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας
Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ξηροκάμπου Κορρησίας
Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου
Μελέτη οδοποιίας Σκλαβονικόλα-Βρόσκοπος
Μελέτη για την Κατασκευή Πεζογέφυρας Ποισσών
Μελέτη ύδρευσης Ποισσών (γεώτρηση Αγ.Αναργύρων)
Οριστική Μελέτη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ
Μπε ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΚΑΡΘΑΙΑΣ
Μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ) σχέδιο οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης
Μελέτη ρέματος Κορρησίας
Μελέτη ύδρευσης κατω Μεράς Ποισσών Κούντουρου
Μελέτη περιβαντολογική αδειοδότησης δημοτικής οδού Σκλαβονικόλα
Μελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων έργου οδοποιίας Κορρησίας- Ξύλα

Προκαταβολές
έργου
40.605,72
46.133,54
231.534,81
12.966,50
157.040,81
3.690,00
4.489,50
17.566,41
6.888,00
4.576,50
49.694,41
3.505,50
123.987,56
2.404,00
4.165,00
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Μελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων έργου οδοποιίας Ακρωτηρίου- Οτζιά

5.901,00
5.990,00
6.080,00
4.920,00
8.425,50
8.552,94
4.100,00
64.329,96
37.200,00
20.047,20

Υδρογεωτεχνική μελέτη νεκροταφείου Κέας
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας νεκροταφείου
Μελέτη πρόσβασης σε αρχαιολογικό χώρο Καρθαίας
Μελέτη γεωτεχνική δημοτικού πάρκινγκ Ιουλίδας
Οριστική μελέτη διαμόρφωσης οδού πρόσβασης Καρθαίας
Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κατωμεριάς
Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς
Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρού - Σπαθί
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας
Σύνολο

874.794,86

Επισημαίνεται ότι την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε το έργο προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών του Δήμου και μεταφέρθηκε στους αντίστοιχους
λογαριασμούς κοινόχρηστων παγίων.
Στην χρήση έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις βάσει των συντελεστών που
προβλέπονται από τον Ν. 4172/2013. Εξαίρεση τα κοινωφελή πάγια που αποσβένονται στα 12 έτη.
β) Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις του Δήμου την 31/12/2019 από βεβαιωμένα τέλη, εισφορές, πρόστιμα και
προσαυξήσεις ανέρχονταν στο ποσό των €552.042,13 έναντι απαιτήσεων της προηγουμένης
χρήσεως ποσού €500.598,95. Επί των απαιτήσεων έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού €243.083,72
η οποία θεωρούμε ότι είναι επαρκής.
γ) Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα του Δήμου στα πιστωτικά ιδρύματα την 31/12/2019 ανέρχονταν σε 1.610.822,55
,έναντι ποσού €1.364.596,58 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Την ευθύνη της διαχείρισης των
ταμειακών διαθεσίμων την έχει η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και διενεργείται κατά βάση μέσω
Τραπεζικών λογαριασμών.
δ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού.
Στην παρούσα χρήση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για εισπραχθέντα έσοδα από ύδρευση καθώς
και δημοτικά τέλη εισπραττόμενα μέσω λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος συνολικού ποσού
€300.605,92 τα οποία βεβαιώθηκαν την επόμενη χρήση.
ε) Ίδια Κεφάλαια

Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2019 ανέρχονται σε €12.376.352,60 και
αναλύονται ως εξής:
Κεφάλαιο
Δωρεές παγίων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
Ελλείμματα διαχείρισης προηγούμενων χρήσεων
Έλλειμμα διαχείρισης τρέχουσας χρήσης

€
€
€
€
€

8.813.765,93
917.817,09
4.410.174,00
-1.498.022,17
-68.107,35
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

€

12.575.627,50

στ) Προβλέψεις
Οι προβλέψεις του Δήμου κατά την 31.12.2019 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 31/12/2019 ανέρχονταν σε €149.735,27 έναντι υποχρεώσεων
ποσού €123.840,04 της προηγουμένης χρήσεως και αναλύονται ως εξής:
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο

€
€
€
€
€

89.085,87
32.047,08
6.490,29
22.112,03
149.735,27

η) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού.
Ο λογαριασμός περιλαμβάνει το ποσόν των €22.629,00 που αφορά δαπάνες κατανάλωσης
ρεύματος πληρωτέες στην επόμενη χρήση.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.
Ο Δήμος σαν οργανισμός πρέπει να φροντίζει ώστε οι κοινωνικές και οικονομικές παροχές
προς τους δημότες να είναι τουλάχιστον ανάλογες των εσόδων του και για αυτό δεν έχει σαν στόχο
του την επίτευξη οικονομικών πλεονασμάτων. Στην τρέχουσα χρήση το αποτέλεσμα είναι
ελλειμματικό και ανέρχεται στο ποσόν των €267.382,25, συμπεριλαμβανομένου του φόρου για
εισοδήματα από ακίνητη περιουσία και τόκους έναντι ελλείμματος ποσού €357.381,43 της χρήσεως
2018. Τα αποτελέσματα χρήσης 2019 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με του 2018 και αναλύονται ως
εξής:
Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (ανταποδοτικά
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης,
σφαγείων κ.α.
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Σύνολο Τακτικών Εσόδων
Μείον Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα)εκμεταλλεύσεως

€

736.471,52

€
€
€
€
€

41.167,00
734.263,85
1.511.902,37
1.420.027,82
91.874,55
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Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (έκτακτες επιχορηγήσεις, μισθώσεις
κ.α.)
Σύνολο
Μείον
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα ) εκμετάλλευσης
Πλέον
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης
Πλέον
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (επιχορηγήσεις που αναλογούν σε
αποσβέσεις παγίων και δαπάνες)
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημίες (παραχώρηση ασθενοφόρου)
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (έλλειμμα)

423.757,96
€

515.632,51

€
€
€

828.349,56
118.335,65
-431.052,70

€
€

17.757,28
-413.295,42

€
€

296.450,93
72.280,70

€
€
€
€

0,00
0,00
6.495,89
-51.059,68

α) Σύγκριση των εσόδων σε σχέση με προηγούμενη χρήση
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 και η σύγκριση τους με την χρήση 2018 έχουν ως
εξής:
Κατηγορίες εσόδων
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούμενων περιόδων
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β
Γενικό Σύνολο (Α+Β)

Χρήση 2019
736.471,52

41.167,00
734263,85
1.511.902,37
423.757,96
17.757,28
296.450,93
72.280,70
810.246,87
2.322.149,24

Χρήση 2018
753.689.40
45.652.55
872.651.01
1.671.992,96
90.661,07
24.037,70
409.879,18
32.187,25
556.765,20
2.228.758,16

Τα συνολικά Έσοδα του Δήμου χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των €2.322.149,24
έναντι €2.228.758,16 της χρήσεως 2018 και παρουσίασαν αύξηση 4% περίπου. Η αύξηση των
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εσόδων οφείλεται στην αύξηση των έκτακτων επιχορηγήσεων παρά την μικρή μείωση που υπήρξε
στις τακτικές επιχορηγήσεις και στα έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
β) Σύγκριση των εξόδων σε σχέση με προηγούμενη χρήση
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 και η σύγκριση τους με την χρήση 2018 έχουν ως εξής:
Χρήση 2019
Χρήση 2018
Αμοιβές, εισφορές και έξοδα προσωπικού
705.715,80
635.246,53
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και εξωτερικών συνεργατών
137.173,70
172.333,62
Δαπάνες ρεύματος, ύδατος, επισκευών κ.α.
549.606,87
652.436,32
Φόροι-τέλη
7.864,64
4.703,89
Διάφορα έξοδα (μεταφορές, αναλώσιμα, κοινωνικές
331621,89
275.738,77
δραστηριότητες κ.α.)
Σύμβαση με ΥΠ.ΕΘ.Α. για συντήρηση οδικού δικτύου
0,00
91.568,00
Κορησσίας - Ξύλων
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων
535.875,96
527.858,15
Επιχορηγήσεις σε Σχολικές Επιτροπές & Κοινωφελή
64.451,79
137.942,24
Επιχείρηση
Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού και επισφαλών
34.402,38
2.352,90
απαιτήσεων
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
6.495,89
67.719,14
Σύνολο εξόδων
2.373.208,92
2.567.899,56
Στην χρήση 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 7,6% περίπου επί του συνόλου των εξόδων σε σχέση
με την προηγούμενη χρήση.
γ) Κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των €1.420.027,82. Τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των €828.349,56 τα έξοδα λειτουργίας
δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των €118.335,65.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και
χρηματοοικονομικά ανήλθε στο ποσό των €2.366.713,03. Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε €6.495,89.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως ποσού €2.122.874,34 και των
συνολικών εξόδων της ποσού €2.373.208,92 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2019 που
ανέρχεται στο ποσό των €250.334,58 πλέον τον φόρο εισοδήματος €17.047,67.
δ) Λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Δήμος για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2019 είναι με βάση το Π.Δ.315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι σύμφωνες με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές
και παραμένουν ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν την προηγούμενη χρήση και οι οποίες
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
ε) Σύνοψη διαχείρισης
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Η οικονομική πορεία του Δήμου Κέας όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της
χρήσεως 2019 και την παραπάνω ανάλυση κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με τους στόχους που
είχαν τεθεί.
Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της εργασίας του
Δημοτικού Συμβουλίου, της 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.
Κέα, 3 Δεκεμβρίου 2021
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται ως ξεχωριστά αρχεία, λόγω όγκου, ο πίνακας ισολογισμού
της 31ης Δεκεμβρίου 2019 με την έκθεση του ορκωτού Λογιστή και το Προσάρτημα αυτού.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ γιατί όλα αυτά που
αναφέρονται και εκτελέστηκαν ήταν αποτέλεσμα οικονομικής διαχείρισης των δύο δημοτικών
αρχών του 2019 .
Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης , Γκρέκας, Κορασίδη και Βαλεράς ψηφίζουν
ΠΑΡΩΝ.
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 214-2021_99ΠΛΩΕΔ-Ω0Ω της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η
εισηγητική της έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
5. Την από 8 Δεκεμβρίου 2021 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(8 ΥΠΕΡ και 6 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει τον ισολογισμό λήξης χρήσης 2019 του Δήμου Κέας σύμφωνα με τον Ν.3852/2010.
Στην παρούσα επισυνάπτονται ο πίνακας ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019 με την έκθεση
του Ορκωτού Λογιστή και το Προσάρτημα αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 119/2021

Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
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
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