
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 28εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.100/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε έθζεζεο εζόδωλ-εμόδωλ Γ΄ ηξηκήλνπ γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο-εθηέιεζεο ηνπ  
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 06ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.12877/31-
10-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 
 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  2 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Η νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.12649/29-10-2019 έγγξαθό καο απέζηεηιε πξνο 

έγθξηζε ηελ έθζεζε εζόδωλ-εμόδωλ Γ΄ηξηκήλνπ γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο-εθηέιεζεο ηνπ  
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 πνπ έρεη όπσο παξαθάησ:  

ύκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. ΤΑ 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011/η.Β’) θαη ΚΤΑ 
7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/09.02.2004/η.Β’), ην Ν..3852/2010 (άξζξν 72, παξ. 1, πεξίπησζε β’ θαη 
άξζξν 266, παξ. 9 -όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 43, παξ. 4 ηνπ Ν..3979/2011 θαη ην άξζξν 
39 ηνπ Ν.4257/2014),ην Ν.4111/2013, ηελ εγθύθιην 7261/22-2-2013, ηελ εγθύθιην 5/14065/9-4-
2013, ηελ εγθύθιην 8/17194/8-3-2019 ηνπ Τπ.Δο. ζαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηελ Έθζεζε εζόδσλ-
εμόδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ  2019 (9κελν 2019)  γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο-εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
έηνπο 2019  ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαζώο θαη ηνπ ΝΠΙΓ «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Βηζαιηίαο» 

θαη ηνπ ΝΠΓΓ «ΓΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.Γήκνπ Βηζαιηίαο» θαη παξαθαινύκε λα ηα ζέζεηε ππόςε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ηα πξνειέγμεη θαη καδί κε ηελ ζρεηηθή έθζεζε ηεο, λα ηα 
ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο έγθξηζε κε ηπρόλ δηαηύπσζε παξαηεξήζεσλ. 

Με ηηο αξηζκ.285/2018 θαη 286/2018  απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθαλ ν  
πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο έηνπο 
2019 αληίζηνηρα, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζ.78+22533/2018/11-1-2019 Απόθαζε ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο, Γ/λζε 
Γηνίθεζεο, Σκήκα Γηνηθεηηθό – Οηθνλνκηθό Ν. εξξώλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:  
 ηελ  πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010, 
 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 43, παξ. 4 

ηνπ λ. 3979/2011 θαη ην άξζξν 39 ηνπ λ.4257/2014, 
 ηηο αξηζκ.ππνπξγηθέο απνθάζεηο 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011/η.Β’) θαη 

7261/22-2-2013, 

 Σν Ν.4111/2013,  Ν.4555/2018, θαη Ν.4623/2019 
 Σελ αξηζκ.8/17194/8-3-2019 εγθύθιην ηνπ Τπ.Δζσηεξηθώλ  
  ηηο αξηζκ.285/2018 θαη 286/2018 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο νπνίεο 

ςεθίζηεθαλ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 
Πιαηζίνπ Γξάζεο έηνπο 2019 αληίζηνηρα, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 
78+22533/2018/11-1-2019 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 

Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο, Γ/λζε Γηνίθεζεο, Σκήκα Γηνηθεηηθό – Οηθνλνκηθό Ν. 
εξξώλ . 

 ηα έζνδα- έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη 
ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, σο θαη ηνπ Ν.Π. – Γεκνηηθό Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, θαη ηνπ ΝΠΙΓ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 
Γήκνπ Βηζαιηίαο 

Δηζεγνύκαζηε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

  

ΑΔΑ: ΩΘΦΗΩ9Β-Χ4Λ



 

α. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε Γ΄ ηξηκήλνπ 2019 (9κελν 
2019), σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γεκνηηθό 
πκβνύιην από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο, όπσο έρνπλ 
ζπκπιεξσζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, κε βάζε  ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα-έμνδα 
θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηα θάησζη έγγξαθα/πίλαθεο:  

- Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2019 (9κελν 2019) (ζρ.ΤΑ 
40038/09.09.2011 - ΦΔΚ 2007/09.09.2011/η.Β’), 
- Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2019 (9κελν 2019) (ζρ.ΤΑ 
40038/09.09.2011 - ΦΔΚ 2007/09.09.2011/η.Β’), 
- Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ-απνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ 2019 (9κελνπ 
2019) θαηά ην πξόηππν ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο (ζρ.ΚΤΑ 7028/03.02.2004-ΦΔΚ 253/09.02.2004 
/η.Β’) θαη 44485/6-8-2018 

β. ύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ ε απόθιηζε 
νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ΟΠΓ ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ 2019 (9κελν 2019) είλαη 25,91%. 

Η απόθιηζε ηδίσλ εζόδσλ θαη εζόδσλ ΠΟΔ αλέξρεηαη ζην πνζνζηό ησλ 1,81% . 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα ζηνηρεία εζόδσλ εμόδσλ ζπλνιηθά ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ 2019 (9κελν 2019)  

δελ ρξήδεη αλακόξθσζε ν πξνϋπνινγηζκόο θαη ην ΟΠΓ. 
γ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ καο θαηαηέζεθαλ: 

 από ην ΝΠΓΓ- Γεκνηηθό Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.82/2019 απόθαζε ηνπ Γ, ε απόθιηζε 
νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ΟΠΓ αλέξρεηαη ζην πνζνζηό 18,60% θαη ε απόθιηζε ηδίσλ 
εζόδσλ θαη εζόδσλ ΠΟΔ αλέξρεηαη ζην πνζνζηό 4,52% 

 από ην ΝΠΙΓ-Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Βηζαιηίαο ζύκθσλα κε ηηο αξηζκ.68/2019 θαη 
69/2019 απνθάζεηο ηνπ Γ, ε απόθιηζε από ηνλ αξρηθό ζηόρν αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 17,12% 

ζπλεπώο νη πξνϋπνινγηζκνί ηνπο θαη ην ΟΠΓ δε ρξήδνπλ αλακόξθσζεο. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο, α) Σηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο όπσο απηέο 

ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 266 παξ. 9 θαη ηνπ αξζξ. 72 παξ. 1 πεξ. β΄ ηνπ Ν. 
3852/10 γ) ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθή Τπεξεζίαο δ) ηελ γξαπηή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 
ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε,     

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ έθζεζε εζόδωλ–εμόδωλ Γ΄ηξηκήλνπ 2019 πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν 

πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 όπσο απηή αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 

ζπλεκκέλε έθζεζε ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα 

ηεο απόθαζεο απηήο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 100/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΘΦΗΩ9Β-Χ4Λ
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