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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 21ο πρακτικό της από 30-07-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Σύνταξη έκθεσης ως προς την έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού έτους 2018»
Σήμερα στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
4273/26-07-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος-( Μέλος Πλειοψηφίας)
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας)
4.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως
άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 104
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύνταξη έκθεσης ως
προς την έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού έτους 2018», ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3
του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του
δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα 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 ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και,
το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους
που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται
από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή….»
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής λογαριασμό χρηματικής διαχείρισης
οικ. έτους 2018 καθώς επίσης Απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. Έτους 2018 και Ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού των Ο.Τ.Α. Η Οικονομική
Επιτροπή τα προελέγχει και υποβάλλει τον απολογισμό μαζί με έκθεση της στο δημοτικό συμβούλιο.
Αφού έθεσε στην διάθεση των μελών τον απολογιστικό πίνακα καθώς και αυτόν του Ισολογισμού, μετά τον
σχετικό έλεγχο, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού έλαβε
υπόψη της:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τον αναλυτικό πίνακα Εσόδων – Εξόδων, από τον οποίο προκύπτει ότι κατά τη χρήση του οικ. Έτους
2018:
Ως προς τα έσοδα
Βεβαιωθέντα
Εισπραχθέντα
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα
Διαγραφέντα
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Χρήσης
Ως προς τα έξοδα
Ενταλθέντα
Πληρωθέντα
Υπόλοιπο Πληρωτέο
Χρηματικό υπόλοιπο
μεταφερόμενο στη νέα χρήση

7.841.823,26€
5.566.165.75€
2.273.872,27€
1.785,24€
1.181.471,82€

5.293.067,51€
5.293.067,51€
0,00€
1.454.570,06€

3. Τον Ισολογισμό του Δήμου της 31 ης Δεκεμβρίου 2018 από τον οποίο προκύπτει ότι:
Ως προς τα έσοδα:
72. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
47.896,46€
73
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
1.920.322,44€
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
2.507.851,17€
75
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες
19.138,80€
76
Έσοδα κεφαλαίων
10.518,51€
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
1.636.380,61€
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
169.745,40€
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων
309.857,17€
84.00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
927,57€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
6.622.638,13€
Ως προς τα έξοδα:
60
61
62

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
63
Φόροι – Τέλη
64 Διάφορα έξοδα
65
Τόκοι και συναφή έξοδα
66
Αποσβ. παγίων ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος
67
Παροχές-Χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις-Δωρεές
68
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
25+26 Αναλώσιμα
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
4. Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
5. Τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010
6. Τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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2.000.133,11€
224.625,79€
1.055.152,36€
17.374,61€
162.514,60€
18.811,99€
1.861.922,36€
297.741,14€
22.468,65€
233.084,25€
1.657,97€
65.799,31€
295.107,17€
6.256.393,31€
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Α. Συντάσσει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. Εγκρίνει τον
απολογισμό Εσόδων – Εξόδων του Δήμου χρήσεως 2018, ως ο υποβληθείς πίνακας από την Οικονομική
υπηρεσία του Δήμου και.
Β. Εγκρίνει τον Ισολογισμό του Δήμου της 31 ης Δεκεμβρίου 2018, με στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα ως
αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθηση τους για την
απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
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