Σελίδα 1 από 3
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αγιά, 25.02.2020
Αριθμ. πρωτ.: 1909

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27
Τ.Κ. 40003, Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

17/2020
από το πρακτικό της 3ης/24.02.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 1ο : Σύνταξη έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.
Στην Αγιά (αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
1541/20.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1

Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.
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Θέμα

1ο

: Σύνταξη έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«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.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν.
3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών
υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.
Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την
πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα
έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό
ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία
περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για
έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η
Αριθμ. 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 προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που
επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την υπ’ αριθμ. 209/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΡΧΩ6Ι-ΩΛΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό
έτος 2019, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 308/2138/15-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΣΡΟΡ10-2ΟΩ) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Με τις υπ’ αριθμ. 45/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ96ΟΡ10-ΦΙ4), 60/2019 (ΑΔΑ: ΨΤΨΒΩ6Ι-ΓΟ7) , 105/2019 (ΑΔΑ:
ΡΠΡΑΩ6Ι-ΕΞΦ), 128/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΩΚΩ6Ι-ΨΦΜ), 143/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΛΒΩ6Ι-8ΤΨ), 166/2019 (ΑΔΑ:
ΩΩΥΧΩ6Ι-50Ζ) και 187/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΜΙΩ6Ι-9ΥΧ), 203/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΤΡΩ6Ι-Κ11) και 238/2019
(ΑΔΑ: ΨΚΞΛΩ6Ι-ΨΜ6) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του
Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2019.
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην οικονομική
επιτροπή την με αριθμό πρωτοκόλλου 1691/19-02-2020 εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Δ’ τριμήνου του έτους 2019.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Δ’ τριμήνου του έτους 2019».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Τα μέλη της Επιτροπής Ιωάννης Αναστασίου και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β’ και 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010, (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β’ 2007) την υπ’ αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Β’ 2007) του
Υπουργού Εσωτερικών: «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
- την υπ’ αριθμ. 209/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΡΧΩ6Ι-ΩΛΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου
Αγιάς για το οικονομικό έτος 2019, που στη συνέχεια επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 308/2138/15-012019 (ΑΔΑ: 6ΜΣΡΟΡ10-2ΟΩ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας,
- τις υπ’ αριθμ. 45/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ96ΟΡ10-ΦΙ4), 60/2019 (ΑΔΑ: ΨΤΨΒΩ6Ι-ΓΟ7) , 105/2019 (ΑΔΑ:
ΡΠΡΑΩ6Ι-ΕΞΦ), 128/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΩΚΩ6Ι-ΨΦΜ), 143/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΛΒΩ6Ι-8ΤΨ), 166/2019
(ΑΔΑ: ΩΩΥΧΩ6Ι-50Ζ) και 187/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΜΙΩ6Ι-9ΥΧ), 203/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΤΡΩ6Ι-Κ11) και
238/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΞΛΩ6Ι-ΨΜ6) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τις οποίες
αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2019,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 1691/19-02-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την
έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ’ τριμήνου του έτους 2019,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
Α. Καταρτίζουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ’ τριμήνου του οικονομικού έτους 2019
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1691/19-02-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τους
συνημμένους πίνακες της, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
Β. Η παρούσα να υποβληθεί για τη σχετική έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.
Τα μέλη της Επιτροπής Ιωάννης Αναστασίου και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν ότι: ««Καταψηφίσαμε τον
προϋπολογισμό στο σύνολό του θα καταψηφίσουμε και τον τρόπο εκτέλεσή του».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

