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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης /16-7-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας (λόγω κωλύµατος συνεδρίασης
στο Κοινοτικό Κατάστηµα Πετρούσας και µετά από οµόφωνη συναίνεση όλων των παρόντων µελών
η
του ∆Σ) σήµερα την 16 του µηνός Ιουλίου έτους 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθµ. 851/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, η οποία επιδόθηκε σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.3463/8-6-2006 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, (παρ.2 του άρθρου 96 του
Ν.3463/8-6-2006) δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσαούση Ελένη
Μάρτζιος Αθανάσιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παπαµιχαήλ Γεώργιος
Κιοσέογλου Βάσσα
Κότιου Παναγιώτα

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ασλανίδης Στυλιανός
Τόλιος Γεώργιος
Χατζηκυριακίδης Σαράντης
Σµολοκτός Νικόλαος

Ειδική Γραµµατέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική
Αριθµός Απόφασης: 44/2019
« Εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης
ΘΕΜΑ: 5 ο
κατά το Β΄ τρίµηνο οικ. έτους 2019»
Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 5ο θέµα,
έθεσε υπόψη των µελών του ∆Σ :
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
∆ήµου, 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
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προηγούµενου τριµήνου. 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, 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 ∆ήµων 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 ∆ήµου. 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 Η Πρόεδρος εκθέτει στα µέλη την µε αριθµ. 828/01-07-2019 εισήγηση
του Προϊσταµένης του Τµήµατος Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του
ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης στην οποία αναφέρονται τα εξής:
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
∆ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού, για το χρονικό διάστηµα από
την αρχή του οικονοµικού έτους µέχρι το συγκεκριµένο τρίµηνο. Η έκθεση υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό
συµβούλιο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του κάθε τριµήνου.
Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του 2ου Τριµήνου διαπιστωθεί από το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε
αναµόρφωση του προϋπολογισµού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών, ώστε να µην
καταστεί ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.
ΕΣΟ∆Α
Στα Τακτικά έσοδα εισπράχθηκε ποσό 454.731,15€, δηλ. ποσοστό 56,81% των προϋπολογισθέντων. Ο
∆ήµος έως τώρα έχει αποδώσει 450.000,00€ από τις 785.000,00€ που έχουν εγγραφεί αρχικά στον
προϋπολογισµό.
Στα Έκτακτα Έσοδα έχει εισπραχθεί ποσό 71.346,51€ αντίστοιχα, δηλ. ποσοστό 44,59% των
προϋπολογισθέντων. Εκ των οποίων τα 56.350,51€ αφορούν το πρόγραµµα ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» και συγκεκριµένα το ποσό των 9.931,86€ το µήνα ∆εκέµβριο
του 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 46.418,65€ το πρώτο εξάµηνο του 2019. Το ποσό των 14.996,00€
αφορά τµήµα της επιχορήγησης από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δηµιουργία
νέου βρεφικού τµήµατος στο ∆ήµο Προσοτσάνης.
∆εν παρατηρείται κάποια σηµαντική απόκλιση ώστε να απαιτείται αναµόρφωση προϋπολογισµού.
ΕΞΟ∆Α
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Στα έξοδα έχει πληρωθεί ποσό 423.642,24€ δηλ. το 43,06% των λειτουργικών εξόδων και 4.198,17€
δηλ. το 1,00% των επενδύσεων.

Στη συνέχεια υποβάλλονται στο ∆Σ, οι πίνακες του Τµήµατος Οικονοµικών και
∆ιοικητικών Υπηρεσιών της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ για
το Β΄ τρίµηνο 2019.
Το ∆Σ 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 ∆ήµων και Περιφερειών»
• το άρθρο 39 του Ν.4257/2014
• τον προϋπολογισµό του ΝΠ∆∆ οικ. έτους 2019
• Τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στην εισήγηση του Τµήµατος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης
• Τους πίνακες της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆.
Οµόφωνα διαπιστώνει
Η ροή των εσόδων τακτικών και έκτακτων του προϋπολογισµού κατά το Β΄ τρίµηνο
του 2019 είναι οµαλή και δεν χρειάζεται προς το παρόν να αναµορφωθεί ο
προϋπολογισµός εξαιτίας αυτού.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ∆Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 44/2019
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Η Πρόεδρος
Τσαούση Ελένη

Η Ειδική Γραµµατέας

Τα Μέλη

Τσιτσοπούλου Βασιλική
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