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ΑΔΑ: ΩΤΚΠΩ9Π-ΟΓΔ

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 34/ 02 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2019 ΡΑΘΡΗΘΖΠ ζςνεδπίαζηρ ηηρ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ 156/2019.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Ξξόεδξν, β) Ρξσγάδε Βαζίιεην, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε Γεκήηξην, ε)
Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο κέιε, ζπλήιζε
ζήκεξα ηελ 2α Γεκεμβπίος 2019, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 12:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα
από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 11312/28.11.2019 πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη
εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ.
4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη
θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο, β] Πηάρνο Αλδξέαο, γ] Κπεθηάξεο
Γεκήηξηνο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε] Βνπδνύξεο Ληθόιανο θαη απόληεο νη : α] Ξαπαθπξηάθνο ΑλλίβαοΓήκαξρνο Βέινπ-Βόραο-Ξξόεδξνο θαη β] ν Καλάβεο Αζαλάζηνο θαη

έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία.

Ιόγσ απνπζίαο ηνπ Ξξνέδξνπ ζηε ζπλεδξίαζε πξνέδξεπζε ν Αληηπξόεδξνο θ. Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 6ο :Έγκπιζη έκθεζηρ εζόδυν- εξόδυν Β΄ηπιμήνος ηος πποϋπολογιζμού οικ. έηοςρ 2019,
ηος Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ».
Ν Αληηπξόεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνύκελνο ην

έκηο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ

κειώλ όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 106/2018 (ΑΓΑ:74ΠΝΘ31-ΩΕ) απόθαζε Γ.Π. ςεθίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο
ηνπ

Λ.Ξ.Γ.Γ.

«ΑΛΔΙΗΜΖ»

έηνπο

2019,

ν

νπνίνο

εγθξίζεθε

κε

ηελ

αξηζ.

34261/01.03.2019

(ΑΓΑ:7ΕΜΒΝΟ1Φ-3ΜΒ) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Πηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ ζέκαηνο ε νπνία έρεη σο
θάησηζη :
χκθσλα κε ην άξζξν 233 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 3852/2010 ζπζηήλνληαη Ννκηθά
Πξφζσπα ΟΣΑ ηα νπνία δηνηθνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γ.. ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ αλά ηξίκελν θαη εθζέηεη ηελ θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ζ έθζεζε
απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ επνπηεχνληνο Γήκνπ.
Απφ 1.1.2011 ζχκθσλα κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 (Α΄87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ
παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011(Α΄138), θαη ην άξζξν 39 ηνπ λ. 4257/2014(Α΄93), νξίδνληαη ηα εμήο:
«9. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. ηελ έθζεζε δηαηππψλνληαη θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη ζε
απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. Ζ έθζεζε
κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε
θάζε ηξηκήλνπ.
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Δάλ, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, δηαπηζησζεί απφ ηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη φηη δελ ζα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακφξθσζε απηνχ, κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληφο
πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζε απηφ ηεο έθζεζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηψλνληαο
ηα παξαπάλσ έζνδα, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ θαηαζηεί
ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο.
ε πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηελ έθζεζε πξνθχπηεη φηη δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απηφ
δηαπηζηψλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν
απηφ λα πξνβεί ζε αλακφξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.
Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα έιεγρν. Ζ έθζεζε, κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζην
δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 3861/2010 («Πξφγξακκα Γηαχγεηα»), γλσζηνπνηνχκελνη νη ζρεηηθνί
αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο θαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Δπηηξφπνπ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ. 3852/2010.
Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.»
Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα πξναλαθεξφκελα γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ» θαη χζηεξα δηαβηβάδνληαη γηα έιεγρν ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ επνπηεχνληα
θνξέα ήηνη ζην Γήκν Βέινπ- Βφραο.
Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδφζεθε ε ππ’ αξηζ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ
2007/09.09.2011 ηεχρνο Β’) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ
ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Ζ ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ,
ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 1 έσο θαη 3, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 106/2018 (ΑΓΑ:7Τ4ΟΚ31-6ΩΕ) απφθαζε Γ.. ςεθίζζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
«ΑΝΔΛΗΞΖ» έηνπο 2019, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 34261/01-03-2019 (ΑΓΑ:7ΕΞΒΟΡ1Φ-3ΞΒ) απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:






ην άξζξν 233 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 3852/2010
ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηζρχεη
ηελ ππ’ αξηζ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β’) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ».
ηελ ππ’ αξηζ. 106/2018 (ΑΓΑ:7Τ4ΟΚ31-6ΩΕ) απφθαζε Γ.. ςεθίζζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
«ΑΝΔΛΗΞΖ» έηνπο 2019, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 34261/01-03-2019 (ΑΓΑ:7ΕΞΒΟΡ1Φ-3ΞΒ) απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
ηα έζνδα - έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απνηππψλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
«ΑΝΔΛΗΞΖ»
εισηγούμαστε προς το Δ..
α. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Β΄ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ππνβάιινληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο πνπ
αθνινπζνχλ σο παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο ζηηο ζειίδεο 4 – 5. Σα ζηνηρεία έρνπλ ζπκπιεξσζεί απφ ηελ
νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ», κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα - έμνδα θαη γεληθά ηα
νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απνηππψλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία απηνχ.
πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζην Γ.. νη θάησζη πίλαθεο:
Τπφδεηγκα 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019.
Τπφδεηγκα 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019.
Τπφδεηγκα 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνχ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019.
β. χκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
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1. Ζ Οκάδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 0: ην πνζνζηφ εηζπξαμηκφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά
θηλείηαη ζην 33% θαη εθηηκάηαη φηη ζα θηλεζεί απμεηηθά ηνπο επφκελνπο κήλεο, ιφγσ είζπξαμεο εζφδσλ απφ ηαθηηθέο
επηρνξεγήζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηα ηξνθεία θαζψο θαη ινηπέο εηζθνξέο, κε εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ είζπξαμεο.
2. ηελ Οκάδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 1: Έθηαθηα Έζνδα: παξαηεξείηαη κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ είζπξαμε ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ Δπξσπατθφ Πξφγξακκα ΔΠΑ - ΠΔΠ – ΔΠΑΝΑΓ κέζσ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ε νπνία έρεη
εληαηηθνπνηεζεί ιφγσ ιήμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Ζ θαζπζηέξεζε πξνέθπςε ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εγγξαθψλ γηα
ην λέν ζρνιηθφ έηνο κε απνηέιεζκα ην γξαθεηνθξαηηθφ βάξνο ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ λα έρεη πέζεη ζε απηφλ
ηνλ ηνκέα.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ν Π/Τ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 εθηειείηαη νξζά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ο Αν. Πρ/νος
Οικονομικών Τπηρεσιών
Σσάκωνας Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού
Αθνινύζσο, ην Γ.Π. ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» κε ηελ ππ΄αξηζ. 62/2019 απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ
έγθξηζε έθζεζεο εζόδσλ - εμόδσλ Β΄ ηξηκήλνπ 2019 ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ απόθαζε ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ πεξί έθζεζεο
εζόδσλ-εμόδσλ Β΄ ηξηκήλνπ 2019 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ

(Κειοτηθούνηορ ηος κ. Βοςδούπη Λικόλαος)
Δγκπίνει ηελ ππ΄αξηζ. 62/2019 απόθαζε ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε έθζεζεο
εζόδσλ - εμόδσλ Β΄ ηξηκήλνπ 2019, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ πίλαθεο:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 156/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:

Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.

ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.
1.- Πιάσορ Ανδπέαρ
2.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ

ΡΟΥΓΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ
4.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ

Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ
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