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Σήµερα την 20/7/2012 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στο ∆ήµο
Αρχανών-Αστερουσίων και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στα Πεζά , συνήλθε σε δηµόσια
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την 20529 / 16/7/2012 πρόσκληση
του προέδρου Χαραλαµπάκη Γεωργίου προκειµένου να γίνει συζήτηση και να
ληφθούν αποφάσεις στα θέµατα ηµερησίας ∆ιάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία ως παρόντων 5 µελών :
Απόντες

Παρόντες
1
2
3
4
5

Χαραλαµπάκης Γεώργιος
Πασπαράκης Εµµανουήλ
Γιαλιτάκης Ιωάννης
∆ερµιτζάκης Ευάγγελος
Κοκοσάλης Εµµανουήλ

πρόεδρος
αντιπρόεδρος
µέλος
µέλος
Μέλος

1
2

Χρονάκης Πέτρος
Μελεσανάκης Νικήτας

µέλος
Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Νικόλαος Κεφαλάς , υπάλληλος του δήµου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Θέµα 1ο: Κατάρτιση έκθεσης πορείας εκτέλεσης προϋπολογισµού 2ου τριµήνου
2012
Ο πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 εδάφιο β’ του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική
Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και
υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην
οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κατά
την επίδοση της πρόσκλησης έλαβαν σε συνοπτικές καταστάσεις τα οικονοµικά
στοιχεία των εσόδων των εξόδων και του ταµείου που αφορούν στο πρώτο εξάµηνο
(δεύτερο τρίµηνο) του 2012. Η απεικόνιση των οικονοµικών στοιχείων
παρουσιάστηκε σε ανάλυση δευτεροβάθµιου κωδικού του προϋπολογισµού τόσο στα
έσοδα όσο και στα έξοδα, ενώ παράλληλα τα υπόλοιπα του ταµείου εµφανίζονται κάθε
τέλος του µήνα µέχρι και την 30η Ιουνίου 2012. Επιπροσθέτως στα έσοδα
απεικονίζονται σε ξεχωριστές στήλες τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα και τα
τελικώς εισπραχθέντα, καθώς επίσης και οι ποσοστιαίες σχέσεις: βεβαιωθέντων προς
προϋπολογισθέντα, εισπραχθέντων προς προϋπολογισθέντα και εισπραχθέντων προς

βεβαιωθέντα. Αντιστοίχως στα έξοδα απεικονίζονται σε ξεχωριστές στήλες τα
προϋπολογισθέντα, τα δεσµευθέντα, τιµολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα τελικώς
πληρωθέντα έξοδα, καθώς και ορισµένες (κρίσιµες) µεταξύ τους ποσοστιαίες σχέσεις.
Προσωρινά στοιχεία ισολογισµού δεν παρατίθενται. Τα εξεταζόµενα στοιχεία είχαν
τεθεί στη διάθεση των µελών του σώµατος κατά τη επίδοση της πρόσκλησης της
παρούσας συνεδρίασης, προκειµένου να υπάρξει επαρκής χρόνος εξέτασής τους κατά
την επίδοση της πρόσκλησης στις 16/7/2012.
Σηµειώνεται ότι ο προϋπολογισµός του ∆ήµου εγκρίθηκε την 4η Απριλίου 2012 και
το εξεταζόµενο διάστηµα (πρώτο εξάµηνο) δεν αποτελεί πλήρες δείγµα επαρκούς
απεικόνισης της πορείας προοδευτικής υλοποίησής του. Τούτο διότι η οικονοµική του
λειτουργία ∆ήµου µε βάση τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό περιορίζεται µόλις στο
διάστηµα από 4/4 έως 30/6. Κατόπιν ζητήθηκε από τα µέλη να τοποθετηθούν.
Στο σηµείο αυτό το λόγο έλαβε το µέλος κ. Κοκοσάλης Εµµανουήλ ο οποίος
ανέφερε ότι ουσιαστική τοποθέτηση θα υπάρξει από µέρους της παράταξής του στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς το παρών θεωρεί επαρκή τα στοιχεία της εισήγησης.
Στη συνέχεια και αφού δεν διατυπώθηκαν άλλες απόψεις, κλήθηκε το σώµα να
αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και µετά
από διαλογική συζήτηση σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Υποβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 εδάφιο β’ του Ν. 3852/2010 την
παρακάτω έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισµού του 2012 µε τα αντίστοιχα
οικονοµικά στοιχεία για το πρώτο εξάµηνο σε δύο παραρτήµατα (έσοδα - έξοδα,
ταµείο):
α) το παράρτηµα Ι που αφορά τα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των
6.593.442,26€, καθώς και τα έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των
4.717.380,55€, και
β) το παράρτηµα ΙΙ το οποίο αναφέρεται στην εικόνα του ταµείου γενικότερα
και τη συγκεντρωτική συσχέτιση εσόδων-εξόδων, όπου το ταµείο 30/6/2012
ανέρχεται στο ποσό των 1.876.061,71€.
Η παρούσα µαζί µε τα παραρτήµατα I, II, III θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου www.dimos-arhanon-asterousion.gr
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 239/2012

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα Μέλη
1) Χαραλαµπάκης Γεώργιος, πρόεδρος
2) Πασπαράκης Εµµανουήλ, αντιπρόεδρος
3) Γιαλιτάκης Ιωάννης, µέλος
4) ∆ερµιτζάκης Ευάγγελος, µέλος
5) Κοκοσάλης Εµµανουήλ, Μέλος

