ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 2738/30.1.2015 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2.Κοκοτίνης Χρήστος,
Αντιπρόεδρος 3. Καλούδης Κωνσταντίνος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5.Σερέτη Χριστίνα, 6.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 7.Πίκουλα Αργυρώ

τακτικά μέλη, και 8..Πανταζόπουλος Ηλίας,

αναπληρωματικά μέλη ότι οι κ.κ. 1.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κορμά-Γκουτζιάνα τακτικά μέλη
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντας στην συνεδρίαση είναι η Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου και ο
Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 22/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2014 προς την Οικονομική Επιτροπή για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1551/2015 έγγραφό του , στο οποίο αναφέρονται τα
εξής :
Σας υποβάλω οικονομικά στοιχειά, τα οποία περιλαμβάνονται και αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού
του Δήμου και αφορά το Δ Τρίμηνο τους 2014 (Ν.3852/2010 άρθρο 266 παρ 9 & Ν.4257/14 άρθρο 39).
Με βάση τα παραπάνω :
Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική
επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική
υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηλιούπολης.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2014
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2014
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Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2014

Σημειώνουμε ότι με βάσει τα ανωτέρω ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του έτους είναι υποχρεωτικός
.Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις μείωσης των εσόδων στο σύνολο των βεβαιωθέντων και έχουν
αντίστοιχα διαμορφωθεί τα έξοδα(λαμβάνοντας υπόψη τις συμψηφιστικές κινήσεις σε ΑΑΥ που τα ποσά αυτών
δεν μεταφέρονται στην επομένη οικονομική χρήση ως συνεχιζόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες).
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Πίκουλα και Μαργαρώνη)
Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Δ ΄ τριμήνου 2014 όπως εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες, όπως έχουν
συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και
γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ηλιούπολης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 18.2.2015

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

