
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/15-Ιουνίου-  2012

 Από το πρακτικό 5/15-6-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 15 η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 

11:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, 

ύστερα από τη με αριθμό 766/11-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, 

που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς 

συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση 

και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη της 

Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                  
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                        Κανένας
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                     

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ. αποφ. 31/2012
 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 1-1-2011
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

 Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 267 του ν.3852/2012 ορίζεται ότι :

 «Μέχρι  την  28.2.2011  ολοκληρώνεται  η  απογραφή  των  πάσης  φύσεως  περιουσιακών  στοιχείων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων. Η 

διαδικασία,  ο  τρόπος  και  η  αποτύπωση  της   απογραφής  θα  καθοριστούν  με  απόφαση   του 

Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ2029/27-12-

2010 τεύχος Β’ ) Απόφαση  ορίζονται τα  εξής:

«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής 

στο  δήμαρχο  και  στον  πρόεδρο  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου.  Ο  Πρόεδρος  της 

Οικονομικής  Επιτροπής  συγκαλεί  την  επιτροπή  αμέσως  και  εντός  της  προβλεπόμενης  από  την 

κείμενη  νομοθεσία  προθεσμίας.  Η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  καταχώρηση  της 

απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του  δήμου. Μετά την έκδοση του 
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πιστοποιητικού  ελέγχου  της  έκθεσης απογραφής  από τον  ορκωτό  ελεγκτή-  λογιστή,  συγκαλείται 

εντός 10 ημερών,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε 

ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου-Ισολογισμός Έναρξης  01-

01-2011» και  να  αποφασίσει    για την έγκριση αυτής. Στη  συνεδρίαση αυτή καλείται  ο ορκωτός 

ελεγκτής-  λογιστής,  που  εξέδωσε  το  σχετικό  πιστοποιητικό  και  η  Επιτροπή  Απογραφής  για  να 

δώσουν τις απαραίτητες  πληροφορίες-διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.

Ο  ισολογισμός  έναρξης  και  η   σχετική  απόφαση  του  δημοτικού  συμβούλιου  αναρτώνται   στο 

δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται  σε μια τοπική εφημερίδα ή αν δεν υπάρχει  τέτοια, σε 

εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος»

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Ελαφονήσου, η οποία συγκροτήθηκε με την ……/  απόφαση 

Δημάρχου  συνέταξε  Έκθεση  Απογραφής  Έναρξης  των  πάσης  φύσεως  περιουσιακών  στοιχείων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων.

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

τις διατάξεις: 

• της παρ. 7 του άρθρου 267 του ν.3852/2010

• την  υπ΄  αριθ.  74445/29-12-2010  (ΦΕΚ2029/27-12-2010  τεύχος  Β΄)  απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 

• την έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής

και έπειτα από διαλογική  συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την καταχώριση της απογραφής  της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών  και  ισολογισμών 
του δήμου,  σύμφωνα με  την έκθεση απογραφής έναρξης  της Επιτροπής Απογραφής,  η  οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση έλαβε α.α.  31/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό  5/15-6-2012 

που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ            ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ακριβές Αντίγραφο           ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ  -ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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