
 1

                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 8 /2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΡΧΑΝΩΝ –ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :46/2022 
ΘΘΕΕΜΜΑΑ  77οο  ηημμεερρήήσσιιααςς    δδιιάάττααξξηηςς  ::ΈΈγγκκρριισσηη  έέκκθθεεσσηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς    ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  11οουυ    ττρριιμμήήννοουυ  
οικονομικού έτους 2022    ΔΔήήμμοουυ  ΑΑρρχχααννώώνν  ΑΑσσττεερροουυσσίίωωνν    

 
Στα Πεζά την 11η Μαΐου    2022,    ημέρα Τετάρτη  και ώρα  έναρξης  18.30    το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αρχανών Αστερουσίων  συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στα Πεζά του Δήμου 
Αρχανών Αστερουσίων στην αίθουσα συνεδριάσεως  του δημοτικού συμβουλίου,   βάσει  α) των 
διατάξεων  της παρ. 1, άρθρου  10 της  από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020) , η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 
και β) των οριζομένων στην με αρ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος 
Β’)  για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων  στα  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης όπως αναγράφονται   
στην με αρ. πρωτ. 5806/06-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου .  

Η ανωτέρω  πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των 
Συμβουλίων Κοινοτήτων και στους Προέδρους Κοινοτήτων του  Δήμου Αρχανών Αστερουσίων,   
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε   με το άρθρο  74 
του Ν. 4555/2018 .    

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τηρουμένων  όλων των  υγειονομικών μέτρων βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας  για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού.   

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο   Πρόεδρος   διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθώς  
από τα είκοσι εφτά (27)  μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου ήταν :           

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                      

1. Γενειατάκη Χαρά (Αντιδήμαρχος)  

2. Σεραφειμίδης Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)  

3. Πασπαράκης Εμμανουήλ (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)  

4. Πολιτάκης Ματθαίος (Πρόεδρος Δ.Σ.)               
5. Κριτσωτάκης Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)   
6. Λαδουκάκη Ευαγγελία   
7. Γιαννιδάκη –Κλίνη Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

8. Παπαδάκη Χρυσή     
9. Τζαγκαράκης Ιωάννης  
10. Κουκάκης Γιάννης   
11. Δακανάλης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)  

12. Βελεγράκης Κωνσταντίνος    
13. Σωφρονάς Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος) 

14. Σαμαριτάκης Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχος) 

15. Αντωνακάκης Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχος) 

16. Καράτζης Ιωάννης     
17. Καρκαβάτσος Εμμανουήλ  (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)  

18. Γενετζάκης Γεώργιος   
          

        Οι δημοτικοί  σύμβουλοι   1. Επιτροπάκης Γεώργιος  2. Αντωνιδάκη Ελένη -Καλλιόπη και 3.  Καλαθάκη Μαρία 
 ήρθαν  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας  διάταξης . 

 
         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πολιτάκης Ματθαίος ενημέρωσε το Σώμα ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι    
1.Λυδατάκης Αντώνιος  και 2.  Ευθυμίου Ευαγγελία δε θα παραβρεθούν  στην παρούσα συνεδρίαση για λόγους υγείας.    
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           ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Ανδρουλάκης Ζεβεδαίος   
2. Λυδατάκης Αντώνιος    
3. Αλεξάκης Ιωσήφ   
4. Βασιλάκης Σπυρίδων   
5. Ευθυμίου Ευαγγελία (Γραμματέας Δ.Σ. ) 
6. Χατζηγεωργίου Παρασκευάς        

 
               Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων   
                                                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Ζηδιανάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Παρασκιών   
2. Γαρεφαλάκης Μιχαήλ , Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αστριτσίου (ήρθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 

16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης )                                                     
3. Κωνσταντάκη – Δασκαλάκη Χριστοθέα, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Κάτω Αρχανών    
4. Σκουλάς Γεώργιος, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας   Μελεσών (ήρθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της δημοτικής 

ενημέρωσης )                                                     
5. Τσακουντάκης Ζαχαρίας, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας  Μυρτιάς (ήρθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της δημοτικής 

ενημέρωσης )                                                     
6. Μπέρκης Εμμανουήλ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πεζών  
7. Λεντιδάκης Βασίλειος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πύργου 
8. Θαλασσινάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας  Χουδετσίου 
9. Σερέτης Γεώργιος , Πρόεδρος Κοινότητας Αλαγνίου 
10. Στεφανάκης Δημήτριος, Πρόεδρος Κοινότητας   Αστρακών (ήρθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της δημοτικής ενημέρωσης )                                                    

11. Κακουδάκης Στυλιανός , Πρόεδρος Κοινότητας Εθιάς  
12. Καστελλάκης Γεώργιος , Πρόεδρος Κοινότητας Καλλονής  
13. Κουκουράκης Μιχαήλ , Πρόεδρος Κοινότητας  Καταλαγαρίου  

                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπαρμπαδάκης Ανδρέας, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Βασιλείου 
2. Χιλετζάκης Μύρων, Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας  Άνω Αρχανών 
3. Παπαδάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αχεντριά 
4. Κουλτζής Αβραάμ, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Δαμανίων 
5. Παπαδακάκης Γρηγόριος , Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας  Κουνάβων 
6. Καραντεμοίρης Ευάγγελος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Λιγόρτυνου 
7. Βασιλικογιαννάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου 
8. Μπέρκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεταξοχωρίου 
9. Καλλέργης Νικόλαος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Τεφελίου  
10. Σουλτάτος Αντώνιος, Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας Χαρακίου 
11. Κουντάκης Νικήτας ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Χάρακα  
12. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ,  Πρόεδρος Κοινότητας   Καλυβίων 
13. Μιχελάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Κοινότητας   Παρανύμφων 
14. Κεφαλάκης Ιωάννης , Πρόεδρος Κοινότητας Πραιτωρίων 

  
  

      Στη  συνεδρίαση είχε κληθεί νόμιμα και ο Δήμαρχος Κοκοσάλης Εμμανουήλ,  ο οποίος ήταν 
παρών.  Παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φραγκομιχελάκη Θεονύμφη για την τήρηση των 
πρακτικών.  

         Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρακολούθησε ο  Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρχανών 
Αστερουσίων Χιλετζάκης Μύρων.                                                     

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πολιτάκης Ματθαίος κήρυξε την έναρξη της 
διαδικασίας. 

Αρχικά ενημέρωσε το Σώμα για τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, επισημαίνοντας ότι η  
αναγκαιότητα λήψης των σχετικών αποφάσεων  προέκυψε  μετά τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης. Το   
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα εκτός 
ημερήσιας διάταξης,  τα οποία τέθηκαν   προς συζήτηση  πριν την έναρξη της  συζήτησης των  θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. 

 Μετά  τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης έγινε ενημέρωση από τη Δημοτική 
Αρχή για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες και ομαλή λειτουργία  του Δήμου  Αρχανών Αστερουσίων.  

     Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  με τη σειρά που καταγράφονται  
στην με αρ. πρωτ. 5806/06-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου.  
ΘΘΕΕΜΜΑΑ  77οο  ηημμεερρήήσσιιααςς    δδιιάάττααξξηηςς  ::ΈΈγγκκρριισσηη  έέκκθθεεσσηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς    ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  11οουυ    ττρριιμμήήννοουυ  
οικονομικού έτους 2022    ΔΔήήμμοουυ  ΑΑρρχχααννώώνν  ΑΑσσττεερροουυσσίίωωνν    
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :46/2022 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στoν Αντιδήμαρχο Σωφρονά Νικόλαο ,   
ο οποίος   εισηγήθηκε το 7ο     θέμα της    ημερήσιας διάταξης, αναφέροντας τα παρακάτω :  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ.  4 του άρθρου 43 του N. 3979/2011, (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α') και  αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ισχύουν τα εξής: 

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 
Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου 
τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η 
εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά 
των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε 
τριμήνου….. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των 
συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί 
αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.» 
 Η Οικονομική Επιτροπή  βάσει των διατάξεων του  άρθρου  72 παρ. 1 εδάφιο β’ του Ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έχει την αρµοδιότητα να «…β) Συντάσσει και εισηγείται το 
σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση 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 Δήμου.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων  
έλαβε την με αρ. 102/2022    απόφαση  με την οποία υποβάλλεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο η έκθεση 
υλοποίησης  του προϋπολογισμού   με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία για το 1ο  τρίμηνο  έτους 2022  
(έσοδα, έξοδα, ταµείο και στοιχεία ισολογισµού) τα οποία έχουν  ως εξής:  
 «α) Αναφορικά µε έσοδα όπου τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 3.112.016,19€ πλέον ταµειακού 
υπολοίπου προηγούµενης χρήσης 4.670.875,62€, δηλαδή σύνολο 7.782.891,81€.  
β) Αναφορικά µε τα έξοδα όπου τα πληρωθέντα που ανέρχονται στο ποσό των 3.453.372,10€.  
γ) Αναφορικά µε τα στοιχεία ισολογισµού 31/3/22: τα ταµειακά διαθέσιµα ανέρχονται στο ποσό των 
4.329.519,71€, οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5.967.040,56€, το άληκτο κεφάλαιο των δανείων 
ανέρχεται στο ποσό των 2.290.650,60€ και οι λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 
1.693.828,06€.  
δ) Αναλυτικά, τέλος, αναφέρεται η αναλυτική εικόνα του ταµείου γενικότερα και η συγκεντρωτική συσχέτιση 
εσόδων-εξόδων με το ταµείο 31/3/2022 ανέρχεται στο ποσό των 4.329.519,71€. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 
2022 με τα αντίστοιχα  οικονομικά στοιχεία για το 1ο  τρίμηνο  έτους 2022,  όπως  ακριβώς 
παρουσιάζεται  στην με αρ. 102/2022     απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

  Ακολούθησε συζήτηση του θέματος  στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν ερωτήματα   από τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Ο δημοτικός σύμβουλος 
Γενετζάκης Γεώργιος  ανέφερε ότι η  παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» δε διαφωνεί με τη λογιστική 
αποτύπωση ποσών,  καταψηφίζει όμως την  έέκκθθεεσσηη  υυλλοοπποοίίηησσηηςς    ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  11οουυ    ττρριιμμήήννοουυ  
ττρρέέχχοοννττοοςς  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς,,  καθώς βασίζεται στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου..    Οι 
παρατηρήσεις και οι τοποθετήσεις όλων των οµιλητών καταγράφονται αναλυτικά στο  καταγεγραμμένο 
αρχείο της παρούσας συνεδρίασης. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη 
του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου να λάβουν τη σχετική απόφαση.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: προϋπολογισμού 2ου τριμήνου τρέχοντος 
οικονομικού έτους  
 την ανωτέρω εισήγηση 
 την  με αρ. 102/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
 τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος  
 τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν  
 τις διατάξεις του  άρθρου  72 παράγραφος 1 εδάφιο β’ του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν και  
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
Εγκρίνει όπως  ακριβώς παρουσιάζεται  στην με αρ. 102/2022  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,  την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με 
τα αντίστοιχα  οικονομικά στοιχεία για το 1ο  τρίμηνο  έτους 2022  (έσοδα, έξοδα, ταµείο και στοιχεία  
ισολογισµού) τα οποία έχουν ως εξής :  

 
α) Στα  έσοδα  τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 3.112.016,19€ πλέον ταµειακού υπολοίπου 
προηγούµενης χρήσης 4.670.875,62€, δηλαδή σύνολο 7.782.891,81€.  
 
β) Στα  έξοδα  τα πληρωθέντα  ανέρχονται στο ποσό των 3.453.372,10€.  
 
γ) Στα  στοιχεία ισολογισµού 31/3/22:  

 τα ταµειακά διαθέσιµα ανέρχονται στο ποσό των 4.329.519,71€,  
 οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5.967.040,56€,  
 το άληκτο κεφάλαιο των δανείων ανέρχεται στο ποσό των 2.290.650,60€ και  
 οι λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 1.693.828,06€.  

 
δ) Η αναλυτική εικόνα του ταµείου γενικότερα και η συγκεντρωτική συσχέτιση εσόδων-εξόδων με το 
ταµείο 31/3/2022 ανέρχεται στο ποσό των 4.329.519,71€. 

 
 

Καταψήφισε ο   δημοτικός σύμβουλος  Γενετζάκης Γεώργιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσας απόφασης και καταγράφονται αναλυτικά στο  καταγεγραμμένο αρχείο της 8ης/2022 συνεδρίασης δημοτικού  
συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων .   

 
 

Η παρούσα  απόφαση  έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2022 
    Μετά την εξάντληση των θεμάτων εκτός και  εντός ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και 
υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω :         (Ακολουθούν υπογραφές)     
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                           Τα μέλη  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Αρχανών Αστερουσίων  
 

                                Πολιτάκης Ματθαίος  
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΜΒ0ΩΨΜ-ΚΧΤ
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