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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αξηζ. Απόθ:  20/2013 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ         
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ην8
ν  

πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ  

Δήκνπ Κάζνπ 

 
Θέκα : «ύληαμε έθζεζεο Α’ ηξηκήλνπ έηνπο 2013, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ» 

                                          

Σηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29ε Απξηιίνπ  2013 εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα   12:00   

ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή Γήκνπ  Κάζνπ, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο κε αξηζ. Πξση: 1189/24-4-2013, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε  ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

-4 - κέιε: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε       Α Π Ο Ν Σ Ε  

1. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο           1.-Μαξία Φξαγθνύιε, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

2. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Αληηπξόεδξνο                  2.-Μελάο Ιεξνκόλαρνο, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

3. Κσλζηαληίλνο  Μελάο, Μέινο 3.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

4. Δκκαλνπήι Σνθίιιαο, Μέινο 

     Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  έζεζε ππόςε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο ηα εμήο: 

Σύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή 

ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή 

ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 , όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

λ. 3979/2011, νξίδνληαη ηα εμήο: 

«Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ, 

ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην πξνεγνύκελν ηεο έθζεζεο ηξίκελν. Σηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ 

παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο. Η έθζεζε ππνβάιιεηαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Δάλ κε ηελ 

αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία 

θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα 

ή έζνδα πνπ δελ πξόθεηηαη λα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην νηθείν ζπκβνύιην πξνβαίλεη 

ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ, κεηώλνληαο ζην 

πξαγκαηηθό ύςνο ηα παξαπάλσ έζνδα θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ θαηαζηεί ζε 

θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο. Η απόθαζε απηή ππνβάιιεηαη ζηνλ Διεγθηή 

Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε έθζεζε, θαζνξίδνληαη κε απόθαζε 

ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο». 

Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε Αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 

2007/09.09.2011 ηεύρνο Β’) «Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε 

απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη 

ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ 
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πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά από 

εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Η ηξηκεληαία έθζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ, ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα Υπνδείγκαηα 1 

έσο θαη 3, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

Με ηελ αξηζ. 6/2013 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν αλακνξθσκέλνο πξνϋπνινγηζκόο 

ηνπ έηνπο 2013 θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 512/12-2-2013 απόθαζε ηνπ Γ.Γ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. 

Σαο θαιώ όπσο πξνβνύκε ζηε ζύληαμε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ A΄ ηξηκήλνπ ηνπ 

έηνπο 2013. 

Η Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε ηεο: 

 ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, 

 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, 

 ηε Αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεύρνο Β’) «Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ 

ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ 

Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ», 

 ηελ αξηζ. 6/2013 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν αλακνξθσκέλνο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2013 θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 512/12-2-2013 απόθαζε ηνπ Γ.Γ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. 

 έγγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Α’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2013, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η       Ο κ ό θ ω λ α : 

 

- Καηαξηίδεη ηελ έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Α’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2013, σο αθνινύζσο: 

 Τα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Α’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2013,  

εκθαλίδνληαη  ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 1. 

 Τα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Α’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2013, 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 2. 

Οη αλσηέξσ πίλαθεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

- Η παξνύζα λα ππνβιεζεί ζην νηθείν δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνο έγθξηζε. 

 

Η απόθαζε πήξε α/α  20/2013 

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ                           ΣΑ ΜΕΛΗ 

ππ: Γεώξγηνο  Εκκ. Κνπξηαληάθεο                     ππ: Επαγγειία  Δεκεηξίνπ 

 ππ: Κωλζηαληίλνο Μ. Μελάο 

 ππ: Εκκαλνπήι νθίιιαο 

                                                           

   

 

        ωζηό  απόζπαζκα από 

          ην βηβιίν πξαθηηθώλ                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Ο. Ε  ΚΑΟΤ 

 

 

 

   

     Γεώξγηνο  Εκκ. Κνπξηαληάθεο                     


