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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 18 /2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΡΧΑΝΩΝ –ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 180/2022 

ΘΕΜΑ 7ο ημερήσιας διάταξης : Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  προϋπολογισμού 3ου  τριμήνου 
οικονομικού έτους 2022  Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

 
Στα Πεζά την 31η     Οκτωβρίου    2022,   ημέρα Δευτέρα     και ώρα  έναρξης  19.00    το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεως  δημοτικού συμβουλίου του δημοτικού καταστήματος Πεζών  Δήμου Αρχανών 
Αστερουσίων,   για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων  στα  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης όπως 
αναγράφονται   στην με αρ. πρωτ. 15313/27-10-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Πολιτάκη 
Ματθαίου .  

Η παρούσα   πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στον Δήμαρχο Κοκοσάλη Εμμανουήλ, στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και στους 
Προέδρους Δημοτικών 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 .    

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. Πασπαράκης Εμμανουήλ (Αποχώρησε  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)  
3. Ανδρουλάκης Ζεβεδαίος  (Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)  
4. Πολιτάκης Ματθαίος (Πρόεδρος Δ.Σ.)               
5. Επιτροπάκης Γεώργιος  (Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος εκτός  ημερήσιας διάταξης)  
6. Κριτσωτάκης Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)   
7. Γιαννιδάκη –Κλίνη Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

8. Παπαδάκη Χρυσή     
9. Τζαγκαράκης Ιωάννης  
10. Βασιλάκης Σπυρίδων   
11. Κουκάκης Γιάννης  
12. Δακανάλης Μιχαήλ(Αντιδήμαρχος) 
13. Βελεγράκης Κωνσταντίνος 
14. Σωφρονάς Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος) 
15. Σαμαριτάκης Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχος) 
16. Αντωνακάκης Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχος) 
17. Γενετζάκης Γεώργιος  

 Η δημοτική σύμβουλος Αντωνιδάκη Ελένη -Καλλιόπη  προσήλθε στην συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
δημοτικής ενημέρωσης  

 
Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι 

Αλεξάκης Ιωσήφ  και  Λαδουκάκη Ευαγγελία  απουσιάζουν από την παρούσα συνεδρίαση για 
επαγγελματικούς λόγους.  
 

                     ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Σεραφειμίδης Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)  
2. Λυδατάκης Αντώνιος    
3. Αλεξάκης Ιωσήφ   
4. Λαδουκάκη Ευαγγελία   
5. Ευθυμίου Ευαγγελία (Γραμματέας Δ.Σ. )  
6. Καλαθάκη Μαρία 
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7. Καράτζης Ιωάννης     
8. Καρκαβάτσος Εμμανουήλ 
9. Χατζηγεωργίου Παρασκευάς        

 
            Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων   
                                                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Ζηδιανάκης Μιχαήλ , Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Παρασκιών   
2. Κωνσταντάκη – Δασκαλάκη Χριστοθέα, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Κάτω Αρχανών    
3. Παπαδακάκης Γρηγόριος , Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας  Κουνάβων 
4. Σκουλάς Γεώργιος, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας   Μελεσών (Προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της δημοτικής 

ενημέρωσης )   
5. Λεντιδάκης Βασίλειος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πύργου 
6. Θαλασσινάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας  Χουδετσίου 
7. Σερέτης Γεώργιος , Πρόεδρος Κοινότητας Αλαγνίου 
8. Καστελλάκης Γεώργιος , Πρόεδρος Κοινότητας Καλλονής  
9. Κουκουράκης Μιχαήλ , Πρόεδρος Κοινότητας  Καταλαγαρίου                                                    

 
                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. Μπαρμπαδάκης Ανδρέας, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Βασιλείου 
2. Χιλετζάκης Μύρων, Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας  Άνω Αρχανών 
3. Γαρεφαλάκης Μιχαήλ , Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αστριτσίου  
4. Παπαδάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αχεντριά 
5. Καραντεμοίρης Ευάγγελος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Λιγόρτυνου 
6. Κουλτζής Αβραάμ, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Δαμανίων 
7. Βασιλικογιαννάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου 
8. Μπέρκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεταξοχωρίου 
9. Τσακουντάκης Ζαχαρίας , Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας  Μυρτιάς   
10. Μπέρκης Εμμανουήλ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πεζών 
11. Καλλέργης Νικόλαος ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Τεφελίου  
12. Σουλτάτος Αντώνιος, Πρόεδρος  Συμβουλίου Κοινότητας Χαρακίου 
13. Κουντάκης Νικήτας ,  Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Χάρακα  
14. Στεφανάκης Δημήτριος, Πρόεδρος Κοινότητας   Αστρακών  
15. Κακουδάκης Στυλιανός , Πρόεδρος Κοινότητας Εθιάς  
16. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ,  Πρόεδρος Κοινότητας   Καλυβίων 
17. Μιχελάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Κοινότητας   Παρανύμφων 
18. 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. Παραβρέθηκε και ο  Πρόεδρος  του Πανελλήνιου Σωματείου 
Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας HELLAS EMT KY, Μοχιανάκης Κωνσταντίνος,  
προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης .        

           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πολιτάκης Ματθαίος κήρυξε την έναρξη της 
διαδικασίας. 
  Αρχικά  ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω θέματα εκτός 
ημερήσιας διάταξης : 
11..  Επανεξέταση  αιτήματος Πανελλήνιου Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κέντρων Υγείας HELLAS 

EMT KY παραχώρηση  χρήσης τμήματος του  κτιρίου Ευτυχή στη  Δημοτική Κοινότητα Άνω  Αρχανών  
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων    

2. Ανακήρυξη κ. Ματζαπετάκη Στυλιανού ως επίτιμου δημότη Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 
33..    Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για την κάλυψη της 

δαπάνης επέκτασης και συντήρησης υποδομών ασύρματης δημόσιας διαδικτυακής σύνδεσης    
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για την διόρθωση 

τίτλου της «παροχής υπηρεσίας σχεδίου συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
δεδομένων (GDPR) και Υπηρεσιών Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τον Ν.4624/2019»  

55..  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για την κάλυψη της 
δαπάνης οδοιπορικών εξόδων  μετακινούμενων αιρετών   

66..  ΑΑπποοδδοοχχήή  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  -- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών 
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Αστερουσίων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων    

77..  ΑΑπποοδδοοχχήή  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  -- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών 
Αστερουσίων για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή 
βοηθητικών κτιρίων Ι.Μ. ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ»»  ττοουυ  έέρργγοουυ  «Ανάδειξη-Συντήρηση-Βελτίωση - Προστασία 
μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Τ. Κ.Α. 2017ΕΠ 50200004 )»   

8. ΑΑπποοδδοοχχήή  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  -- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών 
Αστερουσίων για την εκτέλεση του 27ου υποέργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του κοιμητηρίου στο 
Μεταξοχώρι»»  ττοουυ  έέρργγοουυ  «Διαμορφώσεις -Κατασκευές - Συντηρήσεις υποδομών  σε κοινόχρηστους & 
αθλητικούς χώρους (Τ. Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 )»  

99..  Εξέταση αιτήματος  κοπής δέντρου στον αύλειο χώρο πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Πρινιά δημοτικής 
κοινότητας Πύργου   

10. ΟΟρριισσμμόόςς  σσυυμμββοολλααιιοογγρράάφφοουυ    γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  σσυυμμββοολλααιιοογγρρααφφιικκήήςς  ππρράάξξηηςς  ααγγοορράάςς    αακκιιννήήττοουυ  σσττηη    ΔΔηημμοοττιικκήή  
ΚΚοοιιννόόττηητταα  ΚΚοουυννάάββωωνν  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑρρχχααννώώνν  ΑΑσσττεερροουυσσίίωωνν..   

 
         Κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο  να λάβει αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης επισημαίνοντας τα παρακάτω: Η  αναγκαιότητα λήψης των σχετικών αποφάσεων  προέκυψε  
μετά τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης,  καθώς όλα τα θέματα τέθηκαν υπόψη του γραφείου δημοτικού 
συμβουλίου την ημέρα της συνεδρίασης  31-10-2022   και κρίνονται κατεπείγοντα επειδή  αφορούν :α) 
παραχώρηση χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την  εκπλήρωση των στόχων του Πανελλήνιου Σωματείου 
Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κέντρων Υγείας  β) ανακήρυξη επίτιμου δημότη εν όψει εκδηλώσεων του Μουσείου Ν. 
Καζαντζάκη γ) χρηματοδοτούμενα έργα καθώς  οποιαδήποτε καθυστέρηση εγκυμονεί κίνδυνο  απώλειας  χρηματοδότησης  δ) δαπάνες  
απολύτως απαραίτητες  για την ομαλή λειτουργία του Δήμου και τη  διασφάλιση της δημόσιας υγείας ε) εξέταση αιτήματος  
κοπής δέντρου,  προκειμένου να αποφευχθεί πιθανότητα ατυχήματος  στ)ορισμό συμβολαιογράφου  για την ολοκλήρωση 
αγοράς ακινήτου. 

 
Το   Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι τα παραπάνω θέματα που δεν αναγράφονται 

στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά παρέκκλιση της πάγιας 
διαδικασίας   πριν την έναρξη της  συζήτησης των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω  συζητήθηκαν με την παρακάτω σειρά : Α)τα  θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης   Β)θέματα δημοτικής  ενημέρωσης  που αφορούν τις   αρμοδιότητες και την ομαλή λειτουργία  
του Δήμου  Αρχανών Αστερουσίων. Γ)τα θέματα της ημερήσιας διάταξης βάσει της  με αρ. πρωτ. 
15313/27-10-2022  πρόσκλησης δημοτικού συμβουλίου ως  εξής: α) 1ο  β)  από  3ο έως   10ο γ)  2ο και 
δ) από 11ο έως  16ο . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παρούσα συνεδρίαση έλαβε με  φανερή ψηφοφορία τις αποφάσεις  
με αριθμό από 165/2022 έως 190/2022,  βάσει των υπηρεσιακών εισηγήσεων, των απόψεων που 
διατυπώθηκαν και των προτάσεων που τέθηκαν. Αναλυτικά οι παρατηρήσεις και οι τοποθετήσεις των 
ομιλητών  καταγράφονται στο καταγεγραμμένο  αρχείο της παρούσας συνεδρίασης.                                                                                                  

                                                                                              
ΘΕΜΑ 7ο ημερήσιας διάταξης : Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  προϋπολογισμού 3ου  τριμήνου 
οικονομικού έτους 2022  Δήμου Αρχανών Αστερουσίων  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :180/2022 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον  Αντιδήμαρχο Αρχανών  
Αστερουσίων Σωφρονά Νικόλαο , ο   οποίος    εισηγήθηκε το  7ο     θέμα  της  ημερήσιας διάταξης κι 
ανέφερε 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. 
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Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την 
οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό 
έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το 
δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας 
τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί 
σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό 
διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο 
αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

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. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα 
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»  
 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. 339/2022  (ΑΔΑ: ΩΣ7ΘΩΨΜ-Η60)    απόφαση,  με την οποία υποβάλλεται  στο Δημοτικό 
Συμβούλιο η έκθεση υλοποίησης  του προϋπολογισμού   με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία για το 3ο  
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 10.715.309,46€ πλέον 
ταµειακού υπολοίπου προηγούµενης χρήσης 4.670.875,62€, δηλαδή σύνολο 15.386.185,08€.  

β) Αναφορικά µε τα έξοδα όπου τα πληρωθέντα που ανέρχονται στο ποσό των 11.071.861,98€.  
γ) Αναφορικά µε τα στοιχεία ισολογισµού 30/9/22: τα ταµειακά διαθέσιµα ανέρχονται στο ποσό 

των 4.314.323,10€, οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 6.825.842,06€, το άληκτο κεφάλαιο των 
δανείων ανέρχεται στο ποσό των 3.306.538,38€ (συμπεριλαμβανομένων και των 
δανειοδοτήσεων/χρηματοδοτήσεων του ε.α.π. “Αντώνης Τρίτσης”) και οι λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται 
στο ποσό των 2.576.239,17€.  

δ) Τέλος, αναφέρεται η αναλυτική εικόνα του ταµείου γενικότερα και η συγκεντρωτική συσχέτιση 
εσόδων-εξόδων το ταµείο 30/9/2022 ανέρχεται στο ποσό των 4.314.323,10€..» 

Από την παρούσα έκθεση διαπιστώνεται  ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων οικονομικού έτους 2022. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 
2022 με τα αντίστοιχα  οικονομικά στοιχεία για το 3ο  τρίμηνο  έτους 2022,  όπως  ακριβώς 
παρουσιάζεται  στην με αρ. 339/2022  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 εκπροσωπώντας την παράταξη της  «Λαϊκής Συσπείρωσης» ανέφερε ότι δε 
διαφωνούν σε ως προς το λογιστική απόδοση της τριμηνιαίας έκθεσης , διαφωνούν όμως   με τον τρόπο 
που έχει  κατατεθεί  ο υφιστάμενος προϋπολογισμός . Παράλληλα παρατήρησε ότι η  εισπραξιμότητα στα 
έσοδα από τέλη βρίσκεται σε πολύ καλά ποσοστά, ωστόσο  τα ποσοστά στα έξοδα που αφορούν  
επενδύσεις, χρηματοδοτούμενα έργα  κ.λ.π. είναι  πολύ χαμηλότερα,  γεγονός που αποδεικνύει ότι τα  
ποσά που έχουν διανεμηθεί για την εκτέλεση των έργων είναι πολύ λιγότερα  από αυτά που έχουν 
προϋπολογιστεί.  

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: 
 την ανωτέρω εισήγηση 
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 την  με αρ. 339/2022  (ΑΔΑ: ΩΣ7ΘΩΨΜ-Η60)    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 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

1) Εγκρίνει όπως  ακριβώς παρουσιάζεται  στην με αρ. 339/2022  (ΑΔΑ: ΩΣ7ΘΩΨΜ-Η60)    
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου 
Αρχανών Αστερουσίων με τα αντίστοιχα  οικονομικά στοιχεία για το 3ο  τρίμηνο  έτους 2022  (έσοδα, 
έξοδα, ταµείο και στοιχεία  ισολογισµού) τα οποία έχουν ως εξής :  

 
α) Στα  έσοδα τα εισπραχθέντα ανέρχονται στο ποσό των 10.715.309,46€ πλέον ταµειακού 

υπολοίπου προηγούµενης χρήσης 4.670.875,62€, δηλαδή σύνολο 15.386.185,08€.  
 
β) Στα  τα έξοδα τα πληρωθέντα που ανέρχονται στο ποσό των 11.071.861,98€.  
 
γ) Στα στοιχεία ισολογισµού 30 /09/2022:  
 τα ταµειακά διαθέσιµα ανέρχονται στο ποσό των 4.314.323,10€,  
 οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 6.825.842,06€, 
 το άληκτο κεφάλαιο των δανείων ανέρχεται στο ποσό των 3.306.538,38€ (συμπεριλαμβανομένων και 

των δανειοδοτήσεων/χρηματοδοτήσεων του ε.α.π. “Αντώνης Τρίτσης”) και  
 οι λοιπές υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.576.239,17€. 

  
δ) η αναλυτική εικόνα του ταµείου γενικότερα και η συγκεντρωτική συσχέτιση εσόδων-εξόδων : 
 το ταµείο 30/9/2022 ανέρχεται στο ποσό των 4.314.323,10€. 
 

2) Διαπιστώνεται από την έκθεση υλοποίησης  προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022 ,  ότι δεν 
απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αρχανών Αστερουσίων οικονομικού έτους 2022 
 

 Καταψήφισε ο  δημοτικός   σύμβουλος  Γενετζάκης Γεώργιος  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 
μέρος της παρούσας απόφασης και καταγράφονται αναλυτικά στο  καταγεγραμμένο αρχείο της 18ης/2022 συνεδρίασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων .  

  
 

Η παρούσα  απόφαση  έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2022 
    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  
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