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Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μηνός
Ιουλίου του έτους 2017 και ώρα 14:00, η
υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς
τούτο προορισμένο μέρος
του Δημοτικού
Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
243/2017
Απόφασης
της
Οικονομικής
Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση
αυτής στις 19-7-2017
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό
από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως
κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
243/2017
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
34/19-7-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Οι μάρτυρες
Αυτός που το
τοιχοκόλλησε

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού για το Β΄ τριμήνου 2017
Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 11221/14-7-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος
2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος
3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος
4) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος
5) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
6) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος
7) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος
8) Τσιρέπα Ευαγγελή
9) Λέμας Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γούλας Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της
ημερήσιας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τη γραπτή εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κων/νου Κορκόντζελου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του π/υ 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.
Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014,
ορίζονται τα εξής:
«(…) 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 οικονομικού 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 των συνημμένων
της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου 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 ως 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.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί
αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία
υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του
Ν.3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και αν τη συνοδεύουν,
καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (…)»
Κατ ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. 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 προϋπολογι-

σμού των Δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με βάση τα παραπάνω, τα οποία έλαβε υπόψιν της η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του π/υ, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική
Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας, με βάση τα πραγματοποιθέντα έσοδα – έξοδα και
γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου
Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ εσόδων Β’ Τριμήνου οικον. Έτους 2017
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ εξόδων Β’ Τριμήνου οικον. Έτους 2017
Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β’ Τριμήνου οικον. Έτους 2017»
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.Τη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας κ.
Κων/νου Κορκόντζελου
2.Τον π/υ του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ.
565/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
2886/221454/2016/2-1-2017 Απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 266 παράγραφος 9 του Ν. 3852/2010.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση β παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010.
6.Την υπ’ αριθ. 7028/03-02-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ253/β/09-02-2004) «Καθορισμός του τύπου του
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
7.Την υπ’ αριθ. 40038/09-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2007/Β/09-09-2011 ) «Καθορισμός των στοιχείων τα
οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και
Περιφερειών».
αποφάσισε ομόφωνα
Την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης εκτέλεσης του π/υ Β’ Τριμήνου 2017
( 01.04.2017 – 30.06.2017) ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του π/υ σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. Β του Ν.3852/2010 και του άρθρου 39 του Ν.4257/2014 η
οποία έχει ως εξής:

Η Απόφαση αυτή πήρε Αύξοντα. Αριθμό
243/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Καρδίτσα ________________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

