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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 12ο 
 
Της από 19 - 07 - 2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Αριθμός Πρακτικού  12 / 19-07-2012                                   Αριθμός Απόφασης 256/2012 
 
Στα νησιά Σύρο και Ρόδο σήμερα, 19-07-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα της 
Περιφερειακής Ενότητας Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου 
(Πλατεία Ελευθερίας 1), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με  τηλεδιάσκεψη,  η  Οικονομική   
Επιτροπή  ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ.: 66852/6099 13-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, Αντιπεριφερειάρχη, Γεώργιου Ν. Μακρυωνίτη, που στάλθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα 
επιδόθηκε στα μέλη της. 
 
Παρόντες στη ν. Σύρο: 1. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης ως Πρόεδρος, 
2. Γεώργιος Παπαμανώλης, 3.Δημήτριος Γρυπάρης.  
Παρόντες στη ν. Ρόδο: 1. Ευαγγελία (Λίνα) Παπατσή, 2. Αντώνιος Χατζηιωάννου, 
3. Χαράλαμπος Κόκκινος, 4. Ζηνοβία Φάκκα – Βασιλαράκη. 
Απόντες: 1. Βασίλειος Μαργάρας, 2. Αντώνιος Κοκιασμένος, 3. Ευάγγελος Σιγάλας,4. Ειρήνη 
Σβύνου. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τους Γραμματείς της Επιτροπής, Κατερίνα Παλαιολόγου (ν. Σύρο) και 
Αντώνιο Πατρό (ν. Ρόδο).  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων, που 
αναγράφονται στην πρόσκληση. 
ΘΕΜΑ 1ο  :  Τριμηνιαία Έκθεση Προϋπολογισμού . 

Στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρευρέθηκε στη (ν. Σύρο) και ο Δντης της Διεύθυνσης 
Οικονομικού, κος Ευάγγελος Μαούτσος. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: 
1. Το από 17/07/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού με θέμα: Έκθεση αποτελεσμάτων 
εκτέλεσης Π/Υ  Β’ Τριμήνου 2012.  
2. Την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10. 
3. Την πραγρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. 
4. Την υπ’αριθμ.οικ.40038/09-09-2011(ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠΕΣ περί 
«καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών». 
5. Την υπ’ αριθμ. 12/05-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του έτους 2012.  
6.Την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» ΦΕΚ 85Α / 11- 
Απριλίου – 2012, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010. 
7. Τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
8. Το με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/14436/29-5-2008 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα 
«Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη». 
9. Το αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841 (ΦΕΚ 539/21-4-2005) περί «Συνεδρίασης συλλογικών οργάνων με 
τηλεδιάσκεψη». 
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παραγρ.13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999) «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας περί ‘’Σύνθεσης-Συνεδριάσεων-Λειτουργίας’’ Συλλογικών Οργάνων 
Διοίκησης».  
11. Το γεγονός ότι το διαλαμβανόμενο θέμα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. 
 
Η τριμηνιαία αυτή έκθεση αφορά τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το β’ 
τριμήνου του έτους 2012, (01/04/2012 – 30/06/2012), εμφανίζονται στου κατωτέρω πίνακες :  
 
 
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :  
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ : 
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 
Υποβάλει προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την παραπάνω τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης 
Προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2012.   
 
Ο κ. Χάλαμπος Κόκκινος και κ. Γιώργος Παπαμανώλης, διατύπωσαν τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

Τα έργα καρκινοβατούν, κατά την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, προκύπτει υστέρηση 
στην πληρωμή επενδυτικών δαπανών. Σύμφωνα με την ανακεφαλαίωση εξόδων Ν. Κυκλάδων, 
μέσα στο α' εξάμηνο 2012, έχουν πληρωθεί μόλις 15,5% των προϋπολογισθέντων ποσών για 
επενδύσεις του έτους 2012. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα Δωδεκάνησα ανέρχεται μόλις στο 6%!!! 
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Πρόκειται, δυστυχώς, για μία αναμενόμενη διαπίστωση καθώς σε κάθε συνεδρίαση της οικονομικής 
επιτροπής διαπιστώνουμε ότι τα έργα και οι προμήθειες «καρκινοβατούν». Συγκεκριμένα έργα, ενώ 
έχουν ενταχθεί με φανφάρες και τυμπανοκρουσίες στον προϋπολογισμό του 2011 και έχουμε 
εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης από τον Ιανουάριο 2012, καταλήξαμε να εγκρίνουμε τις τεχνικές 
προσφορές τον Ιούλιο 2012 ενώ ακόμα δεν έχουν ανοιχθεί οι οικονομικές προσφορές. Με αυτό το 
ρυθμό, η περιφερειακή αρχή θα καταλήξει, στην καλύτερη περίπτωση να συμβασιοποιήσει το έργο 
το φθινόπωρο του 2012!!! 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ακόμα δύο μικρά έργα, τα οποία παρά το ότι δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες 
μελέτες, καθυστερούν να υλοποιηθούν για πάνω από 12 μήνες: 
1. Το έργο "Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Σύρου", προϋπολογισμού 80.000 €, το οποίο, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνει την αποκατάσταση προστατευτικού πέτρινου τοιχίσκου πάνω από γεφύρι της 
Παρακοπής Σύρου, δεν έχει δημοπρατηθεί ενώ εκκρεμεί γραπτή αναφορά του συμβουλίου της 
τοπικής κοινότητας Πάγου από το καλοκαίρι του 2011 και έχουν συμβεί 3 τροχαία ατυχήματα!!! Στο 
θέμα έχει ήδη αναφερθεί ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων. 
2.To έργο "Καθαρισμός οδικού δικτύου Ν. Σύρου", που αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων και 
τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Σύρου από χαμηλή βλάστηση και φερτά υλικά, 
προϋπολογισμού 40.000 €. Στην καθυστέρηση δημοπράτησης του έργου έχουν αναφερθεί ήδη με 
δυσμενή σχόλια τοπικές εφημερίδες. Αν και πρόκειται ένα έργο που συνδέεται με την αντιπυρική 
προστασία και επιβάλλεται να έχει ολοκληρωθεί στην αρχή του θέρους, έχουμε φτάσει στον Ιούλιο 
και δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί. 
Επικίνδυνη υστέρηση των εσόδων 
Ο ρυθμός είσπραξης εσόδων στον κωδικό «Φόροι – τέλη και δικαιώματα» όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες εμφανίζει επικίνδυνη υστέρηση. Κατά το 
πρώτο εξάμηνο 2012 έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί για τα Δωδεκάνησα το 34% του ετήσιου 
προϋπολογισμού. Εάν συνεχιστεί η υστέρηση, θα είναι αδύνατη η υλοποίηση του προϋπολογισμού 
και η πληρωμή των λειτουργικών δαπανών το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 
Εάν η περιφερειακή αρχή δεν αιτιολογήσει επαρκώς την υστέρηση των εσόδων, τότε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις, το περιφερειακό συμβούλιο καλείται να αναμορφώσει υποχρεωτικά τον 
προϋπολογισμό στο πραγματικό ύψος των εσόδων  και αντιστοίχως στο σκέλος των δαπανών. Αν 
δεν υπάρξει εγκαίρως η κατάλληλη διόρθωση, υπάρχει ο κίνδυνος ο προϋπολογισμός να προκύψει 
πλασματικός και εν τέλει ελλειμματικός. 
 

Α ρ ι θ μ ό ς  Α π ό φ α σ η ς 256/2012 
Για την ακρίβεια συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ              Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ       ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΠΑΠΑΤΣΗ            ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ              
 
                                                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ      
 
                                                        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
                                                  
                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ  
 
                                                        ΖΗΝΟΒΙΑ ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ  
                                                         
                                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ                         
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