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Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζ. 37 εο / 2020 Έθηαθηεο
πλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ
ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 261 /2020
«Δηζεγεηηθή έθζεζε Α & Β ηξηκήλνπ έηνπο 2020 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Η Π
Μεζνινγγίνπ»
ην Μεζνιφγγη θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 6ε Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα
ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε
θαη ψξα 11.00 πκ ζπλήιζε ζε Έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνπ Γήκνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 14087/ 5 -8 -2020 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα
ηα παξαθάησ επηά (7 ) κέιε :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Κψζηαο Λχξνο (Πξφεδξνο)
2.-ππξίδσλ Βαζηιείνπ
3.- Νηθφιανο Κσλ Καξαπάλνο
4.- Γεψξγηνο σηεξαθφπνπινο (Αλαπι/θφο)
5.- Νηθφιανο Γεσξγ Καξαπάλνο
6.- Γεψξγηνο
Καξαπαπάο
7.- ππξίδσλ
Καξβέιεο

ΑΠΟΝΣΔ
1.- Παξαζθεπή Πεηξνληθνινχ- Μπαιηά
2.- Υξήζηνο Μαζανχηεο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Σζαθαιίδε Αιεμάλδξα , γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2/2013 απφθαζε Γεκάξρνπ Η. Π. Μεζνινγγίνπ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαλζεί γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο, ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ
αζθπθηηθέο ρξνληθέο εκεξνκελίεο γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο
θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΟΜΟΦΧΝΑ απνθάζηζαλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ραξαθηήξα ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο εηζάγεη ην ζέκα πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δηζεγεηηθή έθζεζε Α & Β
ηξηκήλνπ έηνπο 2020 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ» θαη δηάβαζε ηελ
αξηζκ 14120/5-8-2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ , ε νπνία
έρεη σο εμήο:

ΑΔΑ: 62ΗΒΩΡΖ-1ΞΞ
χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή
ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Ζ έθζεζε απηή
ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
Απφ 1/1/2011 ζχκθσλα κε ηελ κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ,φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ
ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 θαη ην άξζξν 39 ηνπ λ.4257/2014, νξίδνληαη ηα εμήο:
«Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ,
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
ππεχζπλνπ ησλ 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.
Δάλ κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ 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 πξφθεηηαη λα
εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην νηθείν ζπκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακφξθσζε απηνχ
, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ζε απηφ απφ ηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή, κεηψλνληαο ζην πξαγκαηηθφ χςνο ηα παξαπάλσ έζνδα 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 δήκνπ
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 επηηξφπνπ γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Ν.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,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο».
Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδφζεθε ε Αξηζκ. 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 αξηζ. 1/2020 (ΑΓΑ:ΦΝΚ8ΧΡΕ-09Β)
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2020 θαη επηθπξψζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Γπη.Διιάδαο & Ηνλίνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 10801/21-01-2020(ΑΓΑ:ΧΧΞ9ΟΡ1Φ-90Φ) απφθαζή ηνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
 ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10
 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010
 ηελ Αξηζκ. 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 αξηζ. 1/2020 (ΑΓΑ:ΦΝΚ8ΧΡΕ-09Β) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2020 θαη επηθπξψζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
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Γηνίθεζεο Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 10801/21-01-2020(ΑΓΑ:ΧΧΞ9ΟΡ1Φ-90Φ)
απφθαζή ηνπ
 Σα έζνδα
 έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απνηππψλνληαη
 ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ
χκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
1.Ζ Οκάδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 0: ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ, έρεη πνζνζηφ εηζπξαμηκφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα
πξνυπνινγηζζέληα πνζά 50%, ην νπνίν εθηηκάηαη σο απφιπηα ηθαλνπνηεηηθφ, κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη
νπζηαζηηθά ν Πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2020, άξρηζε λα εθηειείηαη κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζή ηνπ απφ ηελ
νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηελ 21/1/2020, νη δε εηήζηνη ρξεκαηηθνί βεβαησηηθνί θαηάινγνη εζφδσλ, είρε
πξνγξακκαηηζζεί λα μεθηλήζεη ε ζχληαμε θαη βεβαίσζή ηνπο απφ ην κήλα Μάξηην ηξέρνληνο έηνπο. Όκσο
ιφγσ ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε ρψξα εμαηηίαο ηεο θξίζεο απφ ηελ εκθάληζε θαη
εμάπισζε ηνπ λένπ θνξσλντνχ COVID 19 θαη ηελ νπζηαζηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κεγάινπ κέξνπο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (εθ
πεξηηξνπήο εξγαζία, εμ απνζηάζεσο εξγαζία, άδεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θιπ.), ηνλ ππνρξεσηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο
θπθινθνξίαο ησλ πνιηηψλ ζε φιε ηε ρψξα θιπ, ε ζχληαμε ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ αλεζηάιε γηα
ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, άξρηζε δε ε ζρεηηθή δηαδηθαζία μαλά θαηά ην κήλα Μάην θαη σο εθ ηνχηνπ, ε
πξνζεζκία πιεξσκήο ησλ πξψησλ εηδνπνηεηεξίσλ έιεγε ζην ηέινο ηνπ κελφο Ηνπλίνπ. Ζ Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία ζπλερίδεη ηε ζχληαμε θαη βεβαίσζε ησλ θαηαιφγσλ, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί θαη ηνπο
επφκελνπο κήλεο.
2. ηελ Οκάδα 1: ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ παξαηεξείηαη κεγάιε πζηέξεζε, δηφηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ εζφδσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Οκάδαο, είλαη επηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο απφ ηελ
Κεληξηθή Γηνίθεζε, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ αθφκα θαηαλεκεζεί θαη αλακέλνληαη. Καη εδψ ηζρχνπλ
φηη θαη αλσηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ έρεη πξνθχςεη ζηε ρψξα, ιφγσ ηεο θξίζεο
εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ.
3. ηελ Οκάδα 2: ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚ. ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ,
ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα γηα ηελ ΟΜΑΓΑ 0.
4. ηελ Οκάδα 3: ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Π.Ο.Δ. θαη θπξίσο ζηνλ Κ.Α. 32, είλαη
εγγεγξακκέλν εηζπξαθηέν ππφινηπν απφ δηάθνξα έζνδα πνζφ #7.142.249,32#€ ζην ΟΠΓ έηνπο
2020 ηνπ Γήκνπ πνπ ππνβιήζεθε καδί κε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ,πνζφ ην νπνίν
ππνδειψλεη ηελ κε είζπξαμε ηνπο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαη γηα ηα νπνία ε Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία αθνινχζεζε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα πην ξεαιηζηηθή απνηχπσζε (Γξακκή 4
ηνπ Ο.Π.Γ.).
Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ζεσξνχκε φηη δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ καο ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζε θάζε δε πεξίπησζε, ε εμέιημε ηεο εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19, ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα
κείδνλνο εζληθήο ζεκαζίαο αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ
θαη ζηελ θαη’ επέθηαζε, θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.
Καηφπηλ απηψλ ν Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαλζνχλ ζρεηηθά.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηελ αξηζκ. 14120/2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ
Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ

ΑΔΑ: 62ΗΒΩΡΖ-1ΞΞ
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην Α & Β Σξίκελν νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Η Π Μεζνινγγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο .
Ζ απφθαζε απηή πήξε απμ αξηζκφ 261

/2020 .

πληάρηεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη πην θάησ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
(έπνληαη ππνγξαθέο

ΚΧΣΑ ΛΤΡΟ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σζαθαιίδε Αιεμάλδξα

