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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/14-04-2014 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

  

Η  Οικονοµική  Επιτροπή  συνήλθε  σε  έκτακτη και κατεπείγουσα  Τακτική  Συνεδρίαση  στο  

∆ηµοτικό  Κατάστηµα Άδελε της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρκαδίου ∆ήµου Ρεθύµνης, στις 14 Απριλίου 

2014, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ., ύστερα από την 12/14-04-2014 Πρόσκληση του Προέδρου 

που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε – γνωστοποιήθηκε στα µέλη της, σύµφωνα  µε  το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης, διαπίστωσε 

ότι από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι κκ. Σπανουδάκης Στυλιανός, Μαθιουδάκης 

Ξενοφώντας, Τσιοµπίκας Γρηγόριος, Λίτινας Εµµανουήλ, Λαχνιδάκης ∆ηµήτριος, Μανουσογιάννης 

Μανούσος και Σαριδάκης Κωνσταντίνος και απόντος του µέλους κ. Βλαστού Γεωργίου.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Ξενικάκη Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και υπενθύµισε ότι, σύµφωνα µε 

την 292/2011 Απόφαση της Ο.Ε., τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά µε τρόπο σαφή και ακριβή και 

παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή οι συζητήσεις, που θα είναι 

προσιτές σε κάθε ενδιαφερόµενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το 1

ο
 θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: «Έγκριση Απολογισµού του 

∆ήµου Ρεθύµνης οικ. έτους 2013». 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την συνηµµένη εισήγηση της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του ∆.Κ.Κ (Ν 3463/06) και των αρ. 40 &41 από 17-

5/15-6-59 Β.∆ /τος, σας υποβάλλω τον απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του οικονοµικού έτους 2013 

που έληξε, για τον κατά νόµο έλεγχο. 

 

Ο απολογιστικός πίνακας εµφανίζει  τα παρακάτω ποσά  : 

ΕΣΟ∆Α:   47.158.752,72 

ΕΞΟ∆Α:   38.677.589,49 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 8.481.163,23 

 

Επιπλέον σας υποβάλλουµε συνηµµένα το από 02/01/2014 Πρακτικό Ταµειακής ∆ιαχείρισης, που 

εµφανίζει τα διαθέσιµα ταµείου κατά την 31/12/13 και επισηµαίνουµε ότι, η διαφορά του ποσού των 

40.801,99€ που εµφανίζεται µεταξύ της καταµετρήσεως διαθεσίµων και του βιβλίου καθηµερινού ταµείου 

κατά την 31/12/2013 οφείλεται στο εξής: 

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών από τη 

χρηµατοδότηση ληξιπρόθεσµων του Υπουργείου Εσωτερικών µέσω του Τ.Π. & ∆. και συγκεκριµένα της 

10
ης

 εντολής πληρωµής, που εξοφλήθηκε την 31/12/13 (συνηµµένο το αντίστοιχο εξτρεϊτ του Τ.Π.&∆.), η 

υπηρεσία µας προχώρησε στην εξόφληση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής της 10
ης

 εντολής µε 

ηµεροµηνία 31/12/13 και την έκδοση των αντίστοιχων γραµµατίων είσπραξης των κρατήσεων, που 

αφορούσαν τα εν λόγω ΧΕΠ ως όφειλε (σχετικά τα αρ. 1931, 1932 και 1933/31-12-13 Γραµµάτια 

Είσπραξης ποσού 32.641,62 + 6.120,28 + 2.040,09 = 40.801,99€).  

Το ποσό όµως αυτό αποδόθηκε µεταγενέστερα από το Τ.Π. & ∆. στο ∆ήµο µας και συγκεκριµένα 

την 17/01/14, µαζί µε το σύνολο των παρακρατήσεων που αφορούσαν σε αποδόσεις λόγω εκκχωρήσεων 
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και χρεωστικών  ασφαλιστικών, φορολογικών και δηµοτικών ενηµεροτήτων (∆ες σχετικό εξτρεϊτ της 

17/01/14 και τα 58 και 59 Γραµµάτεια Είσπραξης µε ηµεροµηνία 21/01/2014.  

Ως εκ τούτου το ποσό των 40.801,99€ για το οποίο αναγκαστικά και λόγω λήξης του οικονοµικού 

έτους εκδόθηκαν γραµµάτια είσπραξής του την 31/12/13, ενώ ταµιακά αποδόθηκε από το Τ.Π.&∆ στις 

17/01/2014 και εισπράχθηκε από εµάς στις 21/01/2014, δηµιουργεί τη διαφορά µεταξύ διαθέσιµων και 

καθηµερινού ταµείου κατά την 31/12/2013. 

 

Επισυνάπτονται  

• Εξτρεϊτ Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

• Γραµµάτια Είσπραξης κρατήσεων 1931/13, 1932/13, 1933/13  

• Εξτρεϊτ  κατάθεσης στην Άλφα Τράπεζα παρακρατήσεων από Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων 

●      Γραµµάτια είσπραξης παρακρατήσεων που κατατέθηκαν στην Άλφα Τράπεζα από το Ταµ. 

Παρακ. και ∆ανείων το έτος 2014». 

 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Ο κ. Μανουσογιάννης Μανούσος καταψηφίζει τη συγκεκριµένη απόφαση, διότι αποτελεί 

υλοποίηση του ίδιου του Προϋπολογισµού του ∆ήµου, όπου στο παρελθόν είχε καταψηφίσει. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 163 του ∆.Κ.Κ (Ν 3463/06) και των αρ. 40 &41 από 

17-5/15-6-59 Β.∆ /τος, το από 02/01/2014 Πρακτικό Ταµειακής ∆ιαχείρισης και την εισήγηση της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ρεθύµνης, εξέδωσε κατά πλειοψηφία την 359/2014 απόφασή της  ως 

εξής: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

(Με επτά (7) ψήφους ΥΠΕΡ και έναν (1) ΚΑΤΑ) 

 

Εγκρίνει τον Απολογισµό εσόδων – εξόδων του ∆ήµου Ρεθύµνης του οικονοµικού έτους 

2013, ως εξής: 

 

ΕΣΟ∆Α:   47.158.752,72 € 

ΕΞΟ∆Α:   38.677.589,49 € 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:   8.481.163,23 € 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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