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             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της  23ης /2015  τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 27 Οκτωβρίου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.   στο Δημοτι-

κό Κατάστημα του Δήμου  Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτρο-

πή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.17238/23-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου που

επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                                 1.-Λύσσελης Αγγελος          (Πρόεδρος)

                               2.- Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (Τακτ.Μέλος)

3.- Παπαμιχαήλ Γεώργιος      (Τακτ.Μέλος)

4.- Τερνεκτσής Ιωάννης      (Τακτ.Μέλος)

                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βουγιουκλής Ηλίας       (Αντιπρόεδρος)

2.-Παπαδόπουλος Αλέξανδρος  (Τακτ.Μέλος)

3.- Χατζηκυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)

                             

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Αριθ.Απόφ:   175/  2015   
 

ΘΕΜΑ:  Εισηγητική Έκθεση  για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου  κατά το Γ΄
τρίμηνο   2015

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  3o θέμα  της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την υποβολή της

τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Γ'

τρίμηνο 2015 προς το Δημοτικό Συμβούλιο  αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικο-

νομική 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 υπο-

χρεωτικά 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 οικο-

νομική 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 εκτέλε-

σης του προύπολογισμού , 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 τρι-

μήνου. Η έκθεση μετά την συνημμένων της  υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας

τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπι-

στωθεί  από την οικονομική επιτροπή ,  σύμφωνα με την πορεία  και  την εκτίμηση  είσπραξης  των

εσόδων, ότι στον προύπολογισμό  έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε ανα-

μόρφωση 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 πρού/σμού

αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προ-

θεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί  σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προη-

γούμενο 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 απο-

τελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προ-

ϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισή-

γηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελε-

σμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως

και 3 όπως καθορίζονται από την ανωτέρω απόφαση.

Με την αριθ. 153/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ.

έτους 2015  και επικυρώθηκε με το αριθ.20520/19-12-2014  έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Μακεδονίας-Θράκης

Στη συνέχεια παρουσιάζει στα μέλη την αριθ.16500/13-10-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία εμφανίζονται τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονο-

μικά δεδομένα :

ΕΣΟΔΑ:

Στα Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0) έχει  εισπραχθεί ποσό 2.661.122,55 ευρώ ποσοστό 63,18% των προϋπο-

λογισθέντων (αντίστοιχο ποσοστό πέρσι 70%-2.957.059€).

Η πορεία υλοποίησης επηρεάζεται  από    το ΥΠΕΣ  ,  το οποίο    δεν έχει αποδώσει     μία δόση ποσού

30.300 ευρώ έτους 2014   για «παρακρατούμενους πόρους ΟΤΑ προηγουμένων ετών», που συνήθως

καταβαλλόταν τον Γενάρη του επόμενου έτους    καθώς  και τις μηνιαίες δόσεις για το έτος 2015

(συγκριτικά έως τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Δήμος έλαβε 212.753€). 

Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για την λήψη ή μη,  της επιχορήγησης αυτής.



-Επισημαίνουμε ότι δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμα δέκα (10) Χρηματικοί Κατάλογοι Τελών Υδρευσης-Απο-

χέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων, γεγονός που επηρεάζει τους Κ.Α.03-04-21.

-Ακόμα υπάρχει μεγάλη απόκλιση στον Κ.Α.13, όπου το ποσοστό είσπραξης (3,56%) είναι πολύ χαμη-

λό, λόγω της εγγραφής του συνόλου της προϋπολογισθείσας  δαπάνης για την εκτέλεση μεγάλων χρη-

ματοδοτούμενων έργων, αλλά και της εγγραφής νέων έργων ΕΣΠΑ κλπ. σε συνδυασμό με την καθυ-

στέρηση εκταμίευσης που παρουσιάζεται την παρούσα χρονική στιγμή (αντίστοιχα ποσά όμως έχουν

εγγραφεί και στο σκέλος των εξόδων και δεν δημιουργείται έλλειμμα στον προϋπ/σμο).

-Η μόνη κατηγορία εσόδων που παρουσιάζει βελτίωση είναι ο Κ.Α.32 – Εισπρακτικά υπόλοιπα  ΠΟΕ

λόγω της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Σημείωση:  Με  την  ΑΔΣ  190/2015  (Β’τρίμηνο)  έχει  ήδη  αναμορφωθεί  ο  προϋπολογισμός  κατά

90.000,00 ευρώ λόγω ΚΑΠ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Οι Απαιτήσεις έχουν αυξηθεί ελαφρώς (2,5%) συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο και παραμένουν

σε υψηλά επίπεδα (ποσό 1.313.554€ από δημότες). 

Τα Διαθέσιμα (1.262.951€) είναι  ελαφρώς μειωμένα συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο. Ποσό

714.385 ευρώ από αυτά είναι έκτακτα ειδικευμένα (χρηματοδοτήσεις για έργα κ.α.).

Οι Υποχρεώσεις είναι αυξημένες στο τρίμηνο αυτό, λόγω τιμολογίων έργων που αναμένουν χρηματο-

δοτήσεις προγ/των.

   

Συγκεκριμένα διαβιβάστηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία και οι πίνακες από τους οποίους

φαίνεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το  Β' τρίμηνο 2015 και οι οποίοι αποτελούν ανα-

πόσπαστο μέρος της απόφασης

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού εσόδων Β΄τριμήνου έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού δαπανών Β΄τριμήνου έτους 2015 Πίνακας

3: Τριμηνιαία έκθεση (Στοιχεία Ισολογισμού)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   έλαβε υπόψη 

 το άρθρο  72 του Ν. 3852/1

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχεί-

ων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των

Δήμων και Περιφερειών»

 το άρθρο 39 του Ν.4257/2014    

 τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015

 τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στην εισήγηση της

Οικονομικής Υπηρεσίας



Στη συνέχεια πήρε  το λόγο ο Πρόεδρος ο οποίος είπε ότι επειδή μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία

ενημέρωση από το Υπουργείο για την μη απόδοση στους Δήμους των παρακρατούμενων πόρων προη-

γούμενων ετών,  ευελπιστούμε ότι σύντομα μπορεί ν’ αποδοθούν . 

Για το λόγο αυτό προτείνω,  να μην προβούμε σήμερα στην αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του

προϋπολογισμού, με βάση  τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού του Γ΄ τριμήνου, αναμένοντας σχετική

ειδοποίηση του Υπουργείου.

 Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  δεν απαιτείται  αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού

με βάση  τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού   Γ΄ τριμήνου οικ.έτους 2015 με την εξής  επιφύλαξη: 

Σε περίπτωση ανακοίνωσης από το Υπουργείο για την μη απόδοση των παρακρατούμενων πόρων 

προηγούμενων ετών υπέρ ΟΤΑ (που δεν εισέπραξε ο Δήμος μέχρι σήμερα)   θ’ απαιτηθεί άμεση  αναμόρφωση 

εσόδων εξόδων του προύπολογισμού.  

Επισυνάπτονται :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού εσόδων Γ΄τριμήνου έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προύπολογισμού δαπανών Γ΄τριμήνου έτους 2015 Πίνακας 

3: Τριμηνιαία έκθεση (Στοιχεία Ισολογισμού)

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή θα σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.  αριθ.  175 /2015

Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας                                             Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ
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