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ΑΑΠΠΟΟ ΣΣΠΠ ΑΑ ΣΣΜΜΑΑ  

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 19ης / 2020 τακτικής συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 
 
 

Θέμα: 
«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού  (Α΄ και Β΄τρίμηνο) 

οικον. έτους 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου». 
 

 

 

Σήμερα την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 
20.00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 119/13-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε 
καθέναν από τους κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους και τον κ.Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  κεκλεισμένων των θυρών, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο 
που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής  του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 
(ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της 
υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. . 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα δεκαεπτά  (17) μέλη : 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βασιλείου Σπυρίδων  Ράπτης Δημήτριος 
2. Μασαούτης Χρήστος  Παλιούρας Γεώργιος 
3. Σωτηρακόπουλος Γεώργιος  Ψυλογιάννης Σπυρίδων 
4. Κονδύλης Δημήτριος  Καραδήμας Δημήτριος 
5. Γούργαρη-Θεοδωράκη Γερασιμούλα  Δαουτίδης Κων/νος 
6. Αλετράς Αντώνιος  Κότσαλος Αγαθάγγελος 
7. Τσώλος Ιωάννης  Παπαδόπουλος Γεώργιος 
8. Μελαχρή Περσεφώνη  Ρόμπολας Κων/νος 
9. Καραπάνος Νικόλαος του  Κων/νου  Καραπάνος Νικόλαος του Γεωργίου 
10. Διαμαντόπουλος Σπυρίδων  Καρβέλης Σπυρίδων 
11. Πετρονικολού-Μπαλτά Παρασκευή  Καραπαπάς Γεώργιος 
12. Λαγούδης Γεώργιος  Σκαρμούτσος Αναστάσιος 
13. Τέγας Χρήστος  Κοντογιάννης Γεώργιος 
14. Σκαρμούτσος Παντελής  Κοντός Ιωάννης 
15. Νούλας Παναγιώτης  Μπιλάλης Μιχαήλ 
16. Γερολυμάτος Ευθύμιος-Βασίλειος  Παπαδόπουλος Παναγιώτης 
17. Κοτσόργιος Δημήτριος   

 
 

 
Κατά την συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Κώστας Λύρος. 
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Ως ειδικός Γραμματέας, παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 103/2014 απόφαση 
Δημάρχου, Δημοτικός υπάλληλος Αντωνόπουλος Βασίλειος. 

 
 

•  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 
 
 
• Μετά την έναρξη της συνεδριάσεως και κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων και πριν τη 
συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. προσήλθε οι Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κότσαλος Αγαθάγγελος. 

 
 

 Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισάγει 
το 3ο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως «Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (Α΄ και Β΄ τρίμηνο) οικον. έτους 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου» και ακολούθως δίνει το λόγο στον κ.Βασιλείου Σπυρίδωνα – Αντιδήμαρχο, ο οποίος 
ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 261/2020 (ΑΔΑ:62ΗΒΩΡΖ-1ΞΞ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  με τις διατάξεις του άρθρ. 196 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 
133/2018 τεύχ. Α΄), προβλέπονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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. Από 1/1/2011 σύμφωνα με την 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, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών  
του οικείου δήμου, 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 υπεύθυνου των 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 δεύτερου 
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 πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού , εντός  προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
υποβολή της έκθεσης σε αυτό από την  οικονομική επιτροπή, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα 
παραπάνω έσοδα 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 να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Οικον. Επιτροπής και αφού ελήφθη υπόψη η πορεία και η 
εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, τονίζει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 
Δήμου μας στη δεδομένη χρονική στιγμή, σε κάθε δε περίπτωση, η εξέλιξη της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, θα εξαρτηθεί και από τη διάρκεια της κρίσης λόγω της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού COVID-19, των μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης πάνω σε 
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αυτό το θέμα μείζονος εθνικής σημασίας αλλά και τις επιπτώσεις στην οικονομική ζωή των 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών και στην κατ’ επέκταση, φοροδοτική τους ικανότητα. 
 

 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής αποφάσεως . 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη  
 

 

ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ        ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΙΙ  ΖΖ  ΕΕ  ΙΙ  
  

 Εγκρίνει, σύμφωνα και με το σκεπτικό της παρούσης,  την υπ’αριθμ. 261/2020 (ΑΔΑ:62ΗΒΩΡΖ-
1ΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού  (Α΄ και 
Β΄ τρίμηνο) οικον. έτους 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σύμφωνα με τις καταστάσεις 
της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
απόφασης.  
 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γερολυμάτος Ευθύμιος-Βασίλειος και Κοτσόργιος Δημήτριος δεν 
ενέκριναν την ανωτέρω απόφαση. 
 
 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   100 / 2020 . 

Για την συνεδρίαση αυτή συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως . 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

ΤΣΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

Ακριβές αντίγραφο 
Ιερά Πόλη Μεσολογγίου  18 – 8 – 2020 

Ο Ειδ. Γραμματέας 
 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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