
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  23ης/13-11-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

264/2019 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση απολογισμού  εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019(9μηνο 
2019) , για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
έτους 2019. 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 13-11-2019  και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13.290/08-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (25) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
21. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
22. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
23. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
24. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  
25. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης 
κ.Σίτσογλου Π.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λευκοτόπου 
κ.Μπακιρτζίδης Π.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη 
Ε.,ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργης κ.Βαρσαμούδης Η.,ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Νικόκλειας  κ.Κουντούδη Δ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν. , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τερπνής 
κ.Μιχαλάκης Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευκαρπίας κ.Τσιάκαλος 
Χ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιβήρων κ.Δεληκωνσταντάς Ι. και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανοχωρίου κ.Μπουρμπούλας  Μ.    

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους .    

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 

          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 6ου  θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.ΑΔΑΜΟΥΔΗ Ι.  ο  
οποίος είπε τα εξής : 
ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ: Από  την Οικονομική Υπηρεσία   του Δήμου  υποβλήθηκε η κάτωθι 
εισήγηση:  

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νιγρίτα  29/10/2019 
ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ                                                                      ΠΡΟΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                         Τον  κ.Πρόεδρο    
                                                                                          Οικονομικής Επιτροπής  
     Αριθ. Πρωτ.    12649                                                        Δήμου Βισαλτίας 
    
Θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου  2019 (9μηνο 2019) για τον έλεγχο 

υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019». 
 

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΥΑ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β’) 
και ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004/τ.Β’), το Ν..3852/2010 (άρθρο 72, 
παρ. 1, περίπτωση β’ και άρθρο 266, παρ. 9 -όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43, 
παρ. 4 του Ν..3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014),το Ν.4111/2013, την 
εγκύκλιο 7261/22-2-2013, την εγκύκλιο 5/14065/9-4-2013, την εγκύκλιο 8/17194/8-3-
2019 του Υπ.Ες. σας υποβάλλουμε συνημμένα την Έκθεση εσόδων-εξόδων Γ΄ 
τριμήνου  2019 (9μηνο 2019)  για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού έτους 2019  του Δήμου Βισαλτίας καθώς και του ΝΠΙΔ 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας» και του ΝΠΔΔ 
«ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.Δήμου Βισαλτίας» και παρακαλούμε να τα θέσετε υπόψη της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να τα προελέγξει και μαζί με την σχετική έκθεση 
της, να τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση με τυχόν διατύπωση 
παρατηρήσεων. 

Με τις υπ’ αριθ.285/2018 και 286/2018  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
ψηφίστηκαν ο  προϋπολογισμός του Δήμου  οικονομικού έτους 2019 και του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 αντίστοιχα, οι οποίες εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αριθ. 78+22533/2018/11-1-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα 
Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Σερρών . 
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Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη 
της:  
 την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, 
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43, 

παρ. 4 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν.4257/2014, 
 τις υπ’ αριθμ. υπουργικές αποφάσεις 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011/τ.Β’) και 7261/22-2-2013, 
 το Ν.4111/2013,  Ν.4555/2018, και Ν.4623/2019 
 την υπ΄αριθ 8/17194/8-3-2019 εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών  
  τις υπ’ αριθ.285/2018 και 286/2018  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις 

οποίες ψηφίστηκαν ο  προϋπολογισμός του Δήμου  οικονομικού έτους 2019 και του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 αντίστοιχα, οι οποίες εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αριθ. 78+22533/2018/11-1-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, 
Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Σερρών . 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 
βιβλία και στοιχεία του Δήμου Βισαλτίας, ως και του Ν.Π. – Δημοτικό Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
Βισαλτίας , και του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή 
α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Γ΄ τριμήνου  2019 
(9μηνο 2019) , ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που 
υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται 
στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά 
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Βισαλτίας  .  
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή τα κάτωθι έγγραφα / πίνακες:  
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου  2019 ( 9μηνο 2019)  
(σχ. ΥΑ 40038/09.09.2011 - ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β’), 
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου  2019 (9μηνο 
2019)  (σχ. ΥΑ 40038/09.09.2011 - ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β’), 
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού-απολογισμού εσόδων-εξόδων Γ΄ 
τριμήνου  2019 (9μηνοου 2019) κατά το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης (σχ. 
ΚΥΑ 7028/03.02.2004 -ΦΕΚ 253/09.02.2004/τ.Β’) και 44485/6-8-2018 
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων και των εξόδων η 
απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ του Γ΄ τριμήνου  2019 (9μηνο 2019) είναι 
25,91%. 
Η απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται στο ποσοστό των 1,81% . 
            Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εσόδων εξόδων συνολικά του Γ΄ τριμήνου  
2019 (9μηνο  2019)  δεν χρήζει αναμόρφωση ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ. 
 γ. Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία που μας κατατέθηκαν: 

 από το ΝΠΔΔ- Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Βισαλτίας σύμφωνα με την 82/2019 
απόφαση του Δ.Σ., η απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ ανέρχεται 
στο ποσοστό 18,60% και η απόκλιση ιδίων εσόδων και εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται 
στο ποσοστό 4,52% , 

 από το  ΝΠΙΔ -Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας σύμφωνα με τις 
αριθ.  68/2019 και 69/2019 αποφάσεις του Δ.Σ., η απόκλιση από τον αρχικό 
στόχο  ανέρχεται σε ποσοστό 17,12% 
συνεπώς οι προϋπολογισμοί τους και το ΟΠΔ δε χρήζουν αναμόρφωσης. 

Ο Δ/ντής Υπηρεσιών Δήμου 
Καρτερός Μιχαήλ» 

Βάσει της παραπάνω εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας η Οικονομική Επιτροπή 
έλαβε την αριθ. 100/2019 απόφαση με την οποία εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την έγκριση της έκθεσης εσόδων και εξόδων του  Γ΄ τριμήνου  2019 (9μηνο 2019)  
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που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αυτή 
αναλυτικά αναφέρεται στην συνημμένη έκθεση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου. 

Καλείται πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 72 παρ. 1 περ.β΄ & 
266 παρ.9  του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν ,  όπως λάβει σχετική 
απόφαση έγκρισης του απολογισμού του  Γ ΄ τριμήνου  2019(9μηνο 2019) που αφορά 
τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει 
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε αφού άκουσε την κ. Αντιπρόεδρο και 
τον εισηγητή  και αφού έλαβε υπόψη του,  

 τα άρθρα 72 παρ. 1 περ. β΄  και  266 παρ. 9  του Ν. 3852/10 όπως 
τροποποιήθηκαν  και ισχύουν, 

 την  αριθ.  100/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
 την  Έκθεση εσόδων–εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019(9μηνο 2019) ,για τον 

έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019, 
 Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 

133/19-07-2018), 
 και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α)Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Γ΄ τριμήνου  2019(9μηνο 2019) που 
αφορά τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 όπως τον ενέκρινε η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την αριθ.100/2019  απόφαση και όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην συνημμένη έκθεση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. 
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ.Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης  είκοσι πέντε (25).  
 
Ο   δ.σ.κ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. απουσίαζε   κατά τη συζήτηση και τη λήψη  απόφασης του 
ανωτέρω θέματος. 
 
--------Στη λήψη της απόφασης αυτής ο δ.σ. κ.ΛΑΓΙΟΣ Γ. ψήφισε «ΟΧΙ». 
Οι δ.σ.κ.κ. ΡΑΚΙΤΖΗ Τ.,ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ Μ.,ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ν.,ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ., 
ΣΑΜΑΡΑΣ Μ. και ΝΤΟΛΚΟΣ Α. ψήφισαν «ΠΑΡΟΝΤΕΣ». Λήφθηκαν  υπόψη μόνο 
για το σχηματισμό της απαρτίας και δεν υπολογίστηκαν  στην καταμέτρηση  των 
θετικών και αρνητικών ψήφων (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του   
Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
 
--Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1)Η αριθ.  100/2019  Α.Ο.Ε. 
2)Η Έκθεση εσόδων–εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019(9μηνο 2019) για τον έλεγχο 
υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό       264 /2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   14/11/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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