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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 6/13 ΚΑΟΡΗΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ ζςνεδπίαζηρ ηηρ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ 26/2020.
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 13η Καπηίος 2020, ημέπα Ξαπαζκεςή και ώπα 11:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1951/09.03.2020 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]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Ξξόεδξνο, β] Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ]Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Γαιεβίγθαο
Γεώξγηνο θαη απόληεο νη θ.θ. Βνπδνύξεο Ληθόιανο θαη Καλάβεο Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε λόκηκε
απαξηία.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 1ο : Ξεπί έγκπιζηρ Έκθεζηρ εζόδων- εξόδων Γ΄ Ρπιμήνος 2019 για έλεγσο ηος Ξ/
οικ.έηοςρ 2019, ηος ΛΞΓΓ «ΑΛΔΙΗΜΖ»
Ν Ξξόεδξνο ηεο Νηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην ππώηο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ
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Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο.
Πηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ ζέκαηνο ε νπνία έρεη σο
θάησζηη :
Θέκα: Δηζεγεηηθή έθζεζε Γ΄ ηρηκήλοσ ηοσ έηοσς 2019 προς ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηοσ Ν.Π.Γ.Γ.
«ΑΝΔΛΙΞΗ» γηα ηελ εθηέιεζε ηοσ προϋποιογηζκού.
ύκθσλα κε ην άξζξν 233 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 3852/2010 ζπζηήλνληαη Ννκηθά
Πξόζσπα ΟΣΑ ηα νπνία δηνηθνύληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σν Γ.. ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ αλά ηξίκελν θαη εθζέηεη ηελ θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. Ζ έθζεζε
απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ επνπηεύνληνο Γήκνπ.
Από 1.1.2011 ζύκθσλα κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 (Α΄87), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από
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 από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ
Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα
εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. ηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη
ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Ζ
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έθζεζε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από
ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ.
Δάλ, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί από ηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό
έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο
πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ζε απηό ηεο έθζεζεο από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή,
κεηώλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα
κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο.
ε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, απηό
δηαπηζηώλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν
απηό λα πξνβεί ζε αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην.
Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Ζ έθζεζε, κεηά ησλ
ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζην
δηαδίθηπν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λ. 3861/2010 («Πξόγξακκα Γηαύγεηα»), γλσζηνπνηνύκελνη νη ζρεηηθνί
αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Δπηηξόπνπ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ. 3852/2010.
Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη θάζε άιιν
ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ.»
Δπηζεκαίλεηαη όηη όια ηα προαλαθερόκελα γηα ηο Νοκηθό Πρόζωπο θαζορίδοληαη κε απόθαζε ηοσ
Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» θαη ύζηερα δηαβηβάδοληαη γηα έιεγτο ζηελ Οηθολοκηθή
Δπηηροπή ηοσ εποπηεύοληα θορέα ήηοη ηοσ Γήκο Βέιοσ- Βότας (άρθρο 3 Ν. 4623/2019).
Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ
2007/09.09.2011 ηεύρνο Β’) «Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ
εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ
ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ
ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Ζ ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ
δήκσλ, ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 1 έσο θαη 3, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη
απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 106/2018 (ΑΓΑ:7Τ4ΟΚ31-6ΩΕ) απόθαζε Γ.. ςεθίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ» έηνπο 2019, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 34261/01-03-2019 (ΑΓΑ:7ΕΞΒΟΡ1Φ-3ΞΒ)
απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ αθνύ έιαβε ππόςε 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, όπσο ηζρύεη
ηελ ππ’ αξηζ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεύρνο Β’) «Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηα
νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη
Πεξηθεξεηώλ».
ηελ ππ’ αξηζ. 106/2018 (ΑΓΑ:7Τ4ΟΚ31-6ΩΕ) απόθαζε Γ.. ςεθίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
«ΑΝΔΛΗΞΖ» έηνπο 2019, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 34261/01-03-2019 (ΑΓΑ:7ΕΞΒΟΡ1Φ-3ΞΒ)
απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
ηα έζνδα - έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ»

εηζεγούκαζηε προς ηο Γ..
α. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Γ΄ ηξηκεληαία έθζεζε σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ ππνβάιινληαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο πνπ
αθνινπζνύλ σο παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο ζηηο ζειίδεο 4 – 5. Σα ζηνηρεία έρνπλ ζπκπιεξσζεί από ηελ
νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ» κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα – έμνδα – ζηνηρεία
ηζνινγηζκνύ θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία απηνύ.
πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζην Γ.. νη θάησζη πίλαθεο:
Τπόδεηγκα 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019.
Τπόδεηγκα 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019.
Τπόδεηγκα 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνύ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019.
β. ύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, πξνθύπηνπλ ηα εμήο:
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1. Ζ Οκάδα ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 0: Σαθηηθά έζνδα: ην πνζνζηό εηζπξαμηκόηεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηα
πξνϋπνινγηζζέληα άγγημε ην 100%. Από απηό πξνθύπηεη όηη ηα πξνϋπνινγηζζέληα έζνδα εηζπξάρζεθαλ θαλνληθά
ρσξίο λα δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηελ ηζνζθέιηζε ηνπ Π/Τ νηθ. Έηνπο 2019.
2. ηελ Οκάδα ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 1: Έθηαθηα Έζνδα: ην πνζνζηό εηζπξαμηκόηεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηα
πξνϋπνινγηζζέληα άγγημε ην 90%. Ζ εηζπξαμηκόηεηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζπλερίδεηαη θαη ζην επόκελν νηθ. Έηνο
2020.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ν Π/Τ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 εθηειέζζεθε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο
ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί από ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ» ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
Ο Αλ. Πρ/λος
Οηθολοκηθώλ Τπερεζηώλ
Σζάθωλας Ιωάλλες

ΠΔ Γηοηθεηηθού
Αθνινύζσο, ην Γ.Π. ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» κε ηελ ππ΄αξηζ. 23/2020 απόθαζή ηνπ πξνέβε ζηελ
έγθξηζε έθζεζεο εζόδσλ - εμόδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2019 ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ απόθαζε ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ πεξί έθζεζεο
εζόδσλ-εμόδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2019 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ

ΝΚΝΦΩΛΑ

Δγκπίνει ηελ ππ΄αξηζ. 23/2020 απόθαζε ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε
έθζεζεο εζόδσλ - εμόδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2019, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ πίλαθεο:

. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 26/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.

ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.
1.- Ρπωγάδηρ Βαζίλειορ
2.- Πιάσορ Ανδπέαρ
3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ

ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ

4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ

ΑΔΑ: 6Τ92Ω9Π-2ΙΝ
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ

