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Αριθµός απόφασης : 258 / 2019

Από το µε αριθµό 12/2019 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Σύνταξη έκθεσης β΄ τριµήνου του έτους 2019, για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού.
Σήµερα την 22η Ιουλίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13 :30, η Οικονοµική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 21695/18.07.2019 που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα πέντε
(5) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Πουτακίδης Αριστοτέλης αναπληρωµατικό µέλος
στη θέση του απόντος τακτικού Σιώµου Νικολάου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
2. Μαλούτας Λάζαρος
3. Καραπάτσιος Ευάγγελος
4. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόµιµα,
δεν προσήλθαν
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι 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.
Το γραφείο Προϋπολογισµού του τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών
υπηρεσιών του ∆ήµου στο από 16.07.2019 υπηρεσιακό του σηµείωµα µε θέµα
«Εισηγητική έκθεση Β΄ τριµήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού
έτους 2019» αναφέρει τα παρακάτω :
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«….Με εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών, η Οικονοµική Επιτροπή, του
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έκθεση για τα
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου 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 οικονοµική επιτροπή,
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.
Η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Κοζάνης, αφού έλαβε υπόψη της:
την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
την Αριθµ. απόφαση 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 »
Τη µε αριθµ. 881/2018 (Α∆Α : 65ΓΣΩΛΠ-ΙΧΘ) απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία εγκρίθηκε µε την 3050/10-01-2019 (Α∆Α : ΩΖΖ5ΟΡ1Γ-ΠΙΕ) απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.
τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και
στοιχεία του ∆ήµου Κοζάνης για το 2019.
εισηγούµαστε προς την Οικονοµική Επιτροπή
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης
του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την Οικονοµική Επιτροπή,
εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες, όπως έχουν συµπληρωθεί από την οικονοµική
υπηρεσία του ∆ήµου. Το περιεχόµενο της έκθεσης περιλαµβάνει στοιχεία εσόδων και δαπανών
στο επίπεδο προϋπολογισθέντων-βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων (ως προς τα έσοδα) και
προϋπολογισθέντων – αναληφθέντων - τιµολογηθέντων – ενταλθέντων - πληρωθέντων (ως
προς τις δαπάνες) καθώς και στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού (ως προς τα στοιχεία της
διπλογραφικής λογιστικής), όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου
Κοζάνης. Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας Α : Ι. Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων του Β΄ τριµήνου έτους 2019.
: ΙΙ. Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών του Β΄ τριµήνου έτους 2019.
Πίνακας Β : ΙΙΙ. Στοιχεία Ισολογισµού του Β΄ τριµήνου έτους 2019
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
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Ο Αν. Προϊστάµενος Οικονοµικών
Υπηρεσιών
Καραλιώτας Χρήστος…»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε να προβούµε στη σύνταξη της
έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του β΄ τριµήνου του έτους 2019, σύµφωνα µε
την παραπάνω εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περ. β) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 (παρ.9) του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 43 (παρ.4) του Ν.3979/2011 και η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39
του Ν. 4257/2014 ¨Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών¨
3. Τη µε αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
¨Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων
εκτέλεσης
του
προϋπολογισµού
των
∆ήµων
και
Περιφερειών¨
(ΦΕΚ
2007/τ.Β΄/09.09.2011)
4. Το από 16.07.2019 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του γραφείου
Προϋπολογισµού του τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών του
∆ήµου.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του β΄ τριµήνου του έτους
2019, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 258 / 2019
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Πουτακίδης Αριστοτέλης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 22 Ιουλίου 2019
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2019.07.26 13:07:08 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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