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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 418/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/16-06-2015
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άδελε
της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρκαδίου ∆ήµου Ρεθύµνης, στις 16 Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00
µ.µ., ύστερα από την 15/12-06-2015 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. Σπανουδάκης Στυλιανός, διαπίστωσε ότι
από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι κκ. Μοτάκης Γεώργιος, Νίνος Θεόδωρος,
Λαχνιδάκης ∆ηµήτριος (σε αναπλήρωση του τακτικού µέλους κ. Παπαδουράκη Αναστάσιου), Σαµψών
Στυλιανός, Μανουσογιάννης Μανούσος (σε αναπλήρωση τακτικού µέλους της Επιτροπής) και Μπιρικάκης
Εµµανουήλ και απόντων των µελών κκ. Παπαδουράκη Αναστάσιου, Βουρβαχάκη Σταύρου, Τσιοµπίκα
Γρηγόριου και Μποτονάκη Μποτόνη.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Χαρά Ζωνουδάκη, µέλος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Ρεθύµνου και 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 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: «Έγκριση Απολογισµού του
∆ήµου Ρεθύµνης οικ. έτους 2014».
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 175/15-6-59 Β.∆/τος, σας υποβάλλω τον απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων του οικονοµικού έτους 2014
που έληξε, για τον κατά νόµο έλεγχο.
Ο απολογιστικός πίνακας εµφανίζει τα παρακάτω ποσά :
ΕΣΟ∆Α:
53.312.079,59 €
ΕΞΟ∆Α:
40.343.680,06 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 12.968.399,53 €
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 7.826.865,81 €
Επίσης σας υποβάλλουµε συνηµµένα το από 02/01/2015 Πρακτικό Ταµειακής ∆ιαχείρισης, το
οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 80 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,
που εµφανίζει τα διαθέσιµα ταµείου κατά την 31/12/2014 και επισηµαίνουµε ότι, η διαφορά του ποσού των
1.947,24 € που εµφανίζεται µεταξύ της καταµετρήσεως διαθεσίµων και του βιβλίου καθηµερινού ταµείου
κατά την 31/12/2014 οφείλεται στα εξής :
1.
Κατάθεση στην ALPHA BANK επιταγής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων Νο
57207475-1 ποσού 1.751,24 € που αφορά είσπραξη παρακαταθηκών του Ιωάννη Κακλαµάνου του
Εµµανουήλ, για την οποία έως 31/12/2014 δεν είχε εκδοθεί το σχετικό τριπλότυπο είσπραξης.
2.
Κατάθεση στην ALPHA BANK στις 24/12/2014 ποσού 196,00 € Νικολιδάκη Ελένη
(αδιευκρίνιστη) για την οποία δεν είχε έως 31/12/2014 εκδοθεί το σχετικό τριπλότυπο είσπραξης.
Τέλος σας υποβάλλουµε συνηµµένα το µε αριθ.πρωτ.12039/29-05-2015 υπηρεσιακό σηµείωµα
του τµήµατος Προϋπολογισµού – ∆ιπλογραφικού – Αναλυτικής Λογιστικής, σχετικά µε την λογιστική
τακτοποίηση στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου , αναφορικά µε τις
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εισπράξεις ∆ηµοτικών τελών που παρακρατήθηκαν από τη ∆ΕΗ έναντι εξόδων κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύµατος για τις ανάγκες του ∆ήµου, τα οποία αφορούν τους µήνες από Απρίλιο έως και Οκτώβριο έτους
2014 καθώς και το αντίστοιχο χρηµατικό ένταλµα λογιστικής τακτοποίησης και γραµµάτιο µε το οποίο
αυτό υλοποιείται».
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.
Ο κ. Νίνος Θεόδωρος δηλώνει παρών στην συγκεκριµένη απόφαση.
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 που εγκρίθηκε µε την 80/2015
απόφασή της και την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ρεθύµνης, εξέδωσε κατά
πλειοψηφία την 418/2015 απόφασή της ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
(Με πέντε (5) ψήφους ΥΠΕΡ, µία (1) ψήφο ΚΑΤΑ και µία (1) ψήφο ΠΑΡΩΝ)

Εγκρίνει τον Απολογισµό εσόδων – εξόδων του ∆ήµου Ρεθύµνης του οικονοµικού έτους
2014, ως εξής:
ΕΣΟ∆Α:
53.312.079,59 €
ΕΞΟ∆Α:
40.343.680,06 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 12.968.399,53 €
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 7.826.865,81 €
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