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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 8  ΜΑΡΤΙΟΥ    2013
Από το πρακτικό 4/8-3-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την  8η  του μηνός Μαρτίου έτους 2013 , ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  340/4-3-2013  πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στους 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
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                         

2. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                          ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

3. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (δικαιολογημένα απούσα)

4. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

5. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και  εισηγούμενος το 1ο 
θέμα.
     Αριθ. Αποφ 11/2013 ΘΕΜΑ 1ο : ΠΕΡΙ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 1-1-2011 

εξέθεσε ότι:
Με την 31/2012  Α.Ο.Ε  αποφασίστηκε η καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, σύμφωνα με την έκθεση απογραφής 
έναρξης της Επιτροπής Απογραφής .  Όπως  όμως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ,  
στην έκθεση απογραφής δεν έχει γίνει ορθός  υπολογισμός για τα ακίνητα,  διότι  δεν 
είχαν ληφθεί  υπόψη οι αντικειμενικές αξίες, όπως θα έπρεπε , οπότε και 
επανασυντάχθηκαν   οι καταστάσεις  ισολογισμού έναρξης. 
  Σας θέτω υπόψη την νέα έκθεση και τις διορθωμένες καταστάσεις και σας καλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών 
του δήμου σύμφωνα με τις διορθωμένες καταστάσεις της   από Ιανουάριο 2013 έκθεσης 
της απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσα απόφασης.
Η απόφαση έλαβε α.α.11/2013και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό     4/8 Μαρτίου 
2013 που  αφού διαβάστηκε   υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                               ,ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                           
Ακριβές Αντίγραφο
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