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     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 18017 και από 12.09.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε
χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75
του  νόμου  3852/2010,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος,

Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.
                                                            

ΑΠΟΝΤΕΣ 
( Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν)

Καραμπάτσος Νικόλαος, καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του 

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο  Σύμβουλος  κ.  Καραμπάτσος  Νικόλαος  προσήλθε  στη
συνεδρίαση  κατά  την  εισήγηση  του  3ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  (αριθμός
απόφασης 241/2014). 

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
     Επίσης παρίσταται στη συνεδρίαση η Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία. 
     
     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα (1) μέλος, όπως αυτά αναφέρονται πιο
πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Προέλεγχος της Οικονομικής Επιτροπής επί του Ισολογισμού–Αποτελεσμάτων

Χρήσης και του Απολογισμού Εσόδων–Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013 
του Δήμου Πύλου – Νέστορος
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     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 8ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης,  της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Προέλεγχος  της  Οικονομικής
Επιτροπής επί του Ισολογισμού–Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Απολογισμού
Εσόδων–Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013 του Δήμου Πύλου – Νέστορος  » και
εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε:

     Σύμφωνα  με το άρθρο 163 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Κ. Δ. & Κ., Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/8-6-2008 τ. Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010
¨Καλλικράτης¨, «έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή Υπηρεσία του
Δήμου,  υποβάλλει  διαμέσου του Δημάρχου στη Οικονομική Επιτροπή, λογαριασμό
της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνει  ο
λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται  με το Π.Δ.  της παρ.  2  του άρθρου 175.  Ο
λογαριασμός υποβάλλεται  ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν έχουν
γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την Ταμειακή Υπηρεσία».

     Κατόπιν των ανωτέρω ανέφερε, σας υποβάλλω για τον κατά τον νόμο προέλεγχο,
τον αναλυτικό ισολογισμό - αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου μας οικονομικού έτους
2013, μαζί με την έκθεσή της και το προσάρτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον
Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων έτους 2013 σύμφωνα με τις καταστάσεις που λάβαμε
από  το  Γραφείο  Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας πράξης.

     Συνεχίζοντας  ο  κος  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ανέφερε  ότι  ο
ισολογισμός είναι κερδοφόρος και δείχνει την καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Προτείνω  ανέφερε  τέλος  όπως,  μετά  τον  κατά  νόμο  προέλεγχο  του  ισολογισμού
Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους
2013 σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.  1 και  2 του νέου Κ.  Δ.& Κ.,  Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ.  114/8-6-2008 τ.  Α’)  τον  υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί  με  τα
αποτελέσματα χρήσης, την έκθεση και το προσάρτημα για έγκριση.

     Ο Σύμβουλος κ.  Κανάκης  Ηλίας  ψηφίζει  λευκό,  ενώ οι  υπόλοιποι  Σύμβουλοι
ψηφίζουν θετικά για το θέμα αυτό. 

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία και δια ψήφων 
έξι (6) υπέρ οι κ.κ.:  Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος
Κωνσταντίνος,  Κοντογόνης  Περικλής,  Λευτάκη  -  Αρβανίτη  Πελαγία,  Καραμπάτσος
Νικόλαος και ένα (1) λευκό ο κ. Κανάκης Ηλίας.
  

1. Τον προέλεγχο του ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Απολογισμού
Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα
με  το  άρθρο  163  παρ.  1  και  2  του  νέου  ΚΩΔΙΚΑ  ΔΗΜΩΝ  &  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,  Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6- 2008 τ. Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ. 1 και 2
του Ν. 3852/2010 και εισηγείται  την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή
τους.
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2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Πύλου –
Νέστορος  κ.  Πετρόπουλο Παναγιώτη  του  Φωτίου,  όπως υποβάλλει  τον  αναλυτικό
Ισολογισμό  τα  Αποτελέσματα  Χρήσεως  και  τον  Απολογισμό  Εσόδων  -  Εξόδων
οικονομικού έτους 2013, μαζί  με την έκθεσή της και το προσάρτημα στο Δημοτικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τις καταστάσεις που λάβαμε από το Γραφείο Οικονομικών
Υπηρεσιών το οποίο διενεργεί την Ταμειακή μας διαχείριση και τα οποία να αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης για έγκρισή τους.
     

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  246/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   18/09/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

                                                                                               

                                                                           ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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