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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ αριθµ. 6/1-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου

Θέρµης

     Αριθµ.Αποφ. 57/2017                   ΘΕΜΑ: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και 

υποβολή έκθεσης απολογιστικών ∆΄  τριµήνου 2016

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την

1η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης

µετά από την υπ’αριθ. 5/27-1-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα

µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα

Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών

βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη, δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2) Γκιζάρης Στέργιος  

3) Γεωργαλή Ζωή 1. Αναγνώστου Πασχάλης

4) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

5) Καρκατζίνος Νικόλαος

6) Πράτανος Απόστολος

7) Αποστόλου Στυλιανός

8) Αγοραστούδη Ευγενία

(αναπληρωµατικό µέλος) 

                           

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

          

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης,

για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

       Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  1ο  της ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη την

εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία µε τα άρθρα 72, παρ. 1, περ.

β και 266, παρ 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 43 του

Ν.  3979/  2011,  και  αντικαταστάθηκε  µε  το  άρθρο  39  του  Ν.4257/2014,  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  οικονοµικού  έτους  έως  το  τέλος  του  συγκεκριµένου  τριµήνου.  Στην  έκθεση

επισυνάπτεται η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών. Η έκθεση υποβάλλεται

στο δηµοτικό συµβούλιο.

Εάν µε την ανωτέρω έκθεση 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
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χρήσης,  το  δηµοτικό  συµβούλιο  προβαίνει  υποχρεωτικά  σε  αναµόρφωση  αυτού,

µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντίστοιχα 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.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση

και  η  απόφαση  του  δηµοτικού  συµβουλίου  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του  οικείου

∆ήµου  και  στο  διαδίκτυο,  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο  ν.  3861/2010  («Πρόγραµµα

∆ιαύγεια»),  και   οι  σχετικοί  αριθµοί  διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) γνωστοποιούνται

στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των

διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου έως

και 31 ∆εκεµβρίου 2016,  η υπηρεσία υποβάλλει συνηµµένα τους παρακάτω πίνακες:

1. Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων 4ου τριµήνου 2016

2. Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων 4ου τριµήνου 2016

3. Στοιχεία ισολογισµού 4ου τριµήνου 2016

4. Έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισµού 4ου τριµήνου 2016

Ως εξής:
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Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία,  κλείνοντας ο προϋπολογισµός  2016,  προκύπτει  θετική

απόκλιση  41,84%  από  τους  στόχους  του  4ου  τριµήνου  µε  βάση  την  εγκεκριµένη

στοχοθεσία έτους 2016.

Λαµβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω πρότεινε  να  υποβληθεί  η  έκθεση  οικονοµικού

απολογισµού  ∆΄ τριµήνου  2016  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  και  κάλεσε  την  Οικονοµική

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τα στοιχεία που

υποβλήθηκαν από την οικονοµική υπηρεσία και τις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ.1 του

άρθρου 72 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   µε πλειοψηφία

Υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έκθεση οικονοµικού απολογισµού ∆΄ τριµήνου 2016

από την οποία προκύπτει η διαχείριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Θέρµης για το

χρονικό διάστηµα 1-10-2016 έως και 31-12-2016 ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΛΦΔΩΡΣ-Χ00



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΛΦΔΩΡΣ-Χ00



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΛΦΔΩΡΣ-Χ00



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΛΦΔΩΡΣ-Χ00



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΛΦΔΩΡΣ-Χ00



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΛΦΔΩΡΣ-Χ00



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, κλείνοντας ο προϋπολογισµός του 2016, προκύπτει θετική

απόκλιση  41,84%  από  τους  στόχους  του  4ου  τριµήνου  µε  βάση  την  εγκεκριµένη

στοχοθεσία έτους 2016.

Ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  ψηφίζει λευκό 

Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος  ψηφίζει λευκό 

Η ∆.Σ. Αγοραστούδη Ευγενία  (αναπληρωµατικό µέλος) ψηφίζει λευκό 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 57/2017.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.   

 Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                              

                                                                   ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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