ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 2 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 1007/01-02-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αρχηγός μείζονος
αντιπολίτευσης)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρχηγός ελάσσονος
μειοψηφίας)
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
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ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
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ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΎΡΓΩΝ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 14/2019
ΘΕΜΑ : « Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα « Εκτέλεση του
προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ Τρίμηνο οικ. έτους 2018.»
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
του σώματος την υπ΄ αριθμ. 1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης (ΝΠΔΔ) η οποία είχε σαν θέμα «Εκτέλεση του
προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018» και
αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή
ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο,
στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
δήμου.
Με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014(το οποίο αντικατέστησε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως
είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 43 του Ν.3979/2011), ορίζεται ότι «Η οικονομική επιτροπή έπειτα από
εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου
υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού , κατά το
χρονικό διάστημα από την αρχή του οικον. έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του
υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά την
συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη
κάθετριμήνου.
Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την
οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως
το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή
του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την
ΟΕ, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών,
ώστε
να
μην
καταστεί
σε
καμία
περίπτωση
ελλειμματικός
ο
προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό
διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας,
δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ.οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011
τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο
δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών
υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των
δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3 όπως καθορίζονται από την ανωτέρω
απόφαση.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εκθέτει στα μέλη την με αριθμ. 79/23-1-2019 εισήγηση του Τμήματος
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην οποία αναφέρονται τα εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Με το Ν. 4257/2014 άρθρο 39 αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ως εξής:
Έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών, με τη λήξη κάθε τριμήνου το Διοικητικό
Συμβούλιο συντάσσει έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για το χρονικό διάστημα από την αρχή του
οικονομικού έτους μέχρι το συγκεκριμένο τρίμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό συμβούλιο εντός
τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου.
Εάν με την ανωτέρω έκθεση του 4ου Τριμήνου διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την
πορεία είσπραξης των εσόδων, ότι έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν θα εισπραχθούν
ως το τέλος του τρέχοντος έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών, ώστε να μην καταστεί ελλειμματικός ο
προϋπολογισμός.

ΕΣΟΔΑ
Στα Τακτικά έσοδα εισπράχθηκε ποσό 741.989,49€, δηλ. ποσοστό 110,00% των προϋπολογισθέντων. Ο Δήμος
έχει αποδώσει 730.000,00€ από τις 660.000,00 που έχουν εγγραφεί αρχικά στον προϋπολογισμό. Υπάρχει μια
επιπλέον επιχορήγηση με το ποσό των 70.000,00€ για την κάλυψη αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων του
οικονομικού έτους 2018.
Στα Έκτακτα Έσοδα έχει εισπραχθεί ποσό 111.624,97€ αντίστοιχα, δηλ. ποσοστό 81,87% των
προϋπολογισθέντων, το οποίο αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής».
Το γενικό σύνολο των εσόδων του οικονομικού έτους 2018 είναι 1.329.478,72€, και περιλαμβάνει και το
χρηματικό υπόλοιπο που είναι 192.699,20€.
ΕΞΟΔΑ
Στα έξοδα έχει πληρωθεί ποσό 877.460,69€ δηλ. το 90,84% των λειτουργικών εξόδων και 23.354,50€ δηλ. το
55,62% των επενδύσεων. Το γενικό σύνολο εξόδων του οικονομικού έτους είναι 1.182.202,18€.
Στη συνέχεια υποβάλλονται στο ΔΣ, οι πίνακες του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της
πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το Δ΄ τρίμηνο 2018.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του



τα άρθρα 72 του ν. 3852/10
την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα
οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και
Περιφερειών»
 το άρθρο 39 του Ν.4257/2014
 τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2018
 Τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στην εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης
 Τους πίνακες της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ.
Ομόφωνα αποφασίζει- διαπιστώνει
Την ομαλή ροή των εσόδων –εξόδων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2018, χωρίς
ουσιαστικές αποκλίσεις από την στοχοθεσία του Προϋπολογισμού 2018, χωρίς οφειλές για το επόμενο
οικονομικό έτος και με ταμειακό υπόλοιπο ύψους 147.276,54 ευρώ.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο
 αφού είδε την υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης και τους σχετικούς πίνακες που
την συνοδεύουν
 έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 155-162- 234 του Ν. 3463/2006 Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και αυτές του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17.5/59 «Περί
οικον. δ/σης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων οι οποίες κατεγράφησαν
αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης με θέμα «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ
Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο οικ. Έτους 2018.»

Σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ διαπιστώνεται η ομαλή ροή των
εσόδων –εξόδων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2018, χωρίς ουσιαστικές

αποκλίσεις από την στοχοθεσία του Προϋπολογισμού 2018, χωρίς οφειλές για το επόμενο
οικονομικό έτος και με ταμειακό υπόλοιπο ύψους 147.276,54 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

