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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  30-12-2019

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 30η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  46870/24-12-2019  πρόσκληση  τoυ

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,  5),

Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7) Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης  Χρ.,2)  Μπίτζιος  ∆ηµ.(προσήλθε  κατά  την  συζήτηση  του  8ου  θέµατος  Ηµερησίας

∆ιάταξης).

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

         ΑΠΟΦΑΣΗ 576  
η
  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Σύνταξη

εισηγητικής έκθεσης Γ’ τριµήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισµού»

λέει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ότι σύµφωνα µε το σηµείο (β) της παραγράφου 1 του

άρθρου  72 του  Ν.3852/2010, όπως  ισχύει,  η  Οικονοµική  Επιτροπή  ελέγχει  την  υλοποίηση  του

προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία πα-

ρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ∆ήµου.  Στην συνέχεια θέτει υπ’όψιν της Οι-

κονοµικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, καθώς και τους πίνακες

αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Γ΄ τριµήνου έτους

2019, τα οποία έχουν ως εξής: 

Θέµα: Εισηγητική έκθεση Γ' τριµήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισµού
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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  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:
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του
οικείου  ∆ήµου,  µετά  τη  λήξη  κάθε  τριµήνου  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  υπευθύνου
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 και τρίτου 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  θα
εισπραχθούν  έως  το  τέλος  της  χρήσης,  το  δηµοτικό  συµβούλιο  προβαίνει  υποχρεωτικά  σε
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών
από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω
έσοδα,  σύµφωνα  µε  την  εισήγησή  της  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
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»),
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) 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.»
Κατ’  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε:α)  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  ∆ήµων  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 ∆ήµου, β) ο ν.
4555/2018, γ) η µε αρίθµ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, δ) τα µε αρίθµ. 44485/6-8-2018 και 65270/19-11-
2018 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ. 
Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται
σύµφωνα  µε  τα  Υποδείγµατα  1  έως  και  2,  που  επισυνάπτονται  στην  ανωτέρω  απόφαση  και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Με την αριθ. 7/4-1-2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο
προϋπολογισµός  του  έτους  2019  και  εγκρίθηκε  µε  την  αριθ.  19912/31-1-2019  απόφαση  της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της: 

• την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

• την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 
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• 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 ∆ήµων 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 ∆ήµου,    
β)ο ν. 4555/2018, γ)η µε αρίθµ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, δ)τα µε αριθµ. 44485/6-8-2018 και
65270/19-11-2018 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.

• την  αριθ.  7/4-1-2019  απόφαση  σε  ορθή  επανάληψη  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  µε  την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2019 και εγκρίθηκε µε την αριθ. 19912/31-1-
2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

• Την  µε  αριθµό  4/42/2019 Απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  µε  θέµα  “Τροποποίηση
Τεχνικού  Προγράµµατος  και   ∆ηµοτικού  Προϋπολογισµού  έτους  2019”,  µε  την  οποία
τακτοποιήθηκε  ως  προς  το  µέρος  των  εσόδων  και  ως  προς  το  µέρος  των  εξόδων  ο
Προϋπολογισµός  έτους  2019,  βάσει  των  απολογιστικών  στοιχείων  εκτέλεσής  του  και
σύµφωνα  µε  τις  επισηµάνσεις  της  µε  αριθµό  38422/19-3-2019  Απόφασης  της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  σε συγκεκριµένες   εγγραφές  στο  µέρος των  εσόδων  και στο
µέρος των εξόδων .

• τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και
στοιχεία του ∆ήµου Κορινθίων ,

εισηγούµαστε προς την οικονοµική επιτροπή

α.  Τα στοιχεία  που πρέπει περιλαµβάνονται  στην  τριµηνιαία  έκθεση,  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  ∆ήµου,  µε  βάση   τα  πραγµατοποιηθέντα  έσοδα-  έξοδα  και  γενικά  τα
οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου Κορινθίων 

Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
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β. Σύµφωνα µε την πορεία και την  εκτίµηση  είσπραξης των εσόδων,  στον  προϋπολογισµό  δεν
έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος
της χρήσης.
Σύµφωνα µε την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-
2011):
“  ελέγχεται  η  διαθεσιµότητα  όχι  µόνο  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισµού  αλλά  και  αυτή  της
επάρκειας  ταµειακών  διαθεσίµων.  Η  εγγραφή  πίστωσης  στον  προϋπολογισµό,  δεν  σηµαίνει  ότι
υπάρχει δυνατότητα πληρωµής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται µόνο αν υλοποιούνται οι
προβλέψεις  των  εσόδων  του  προϋπολογισµού.  Για  το  λόγο  αυτό  οι  προβλέψεις  του
προϋπολογισµού  θα  πρέπει  να  επανεκτιµώνται  σε  τακτά  διαστήµατα  και  να  λαµβάνονται  µέτρα
διόρθωσης. Σε  περίπτωση  υστέρησης  των  εσόδων  θα  πρέπει  να  αναπροσαρµόζεται
ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η µηνιαία εξέλιξη των δεσµεύσεων
και  να  λαµβάνονται  έγκαιρα  µέτρα  σε  περίπτωση  που  σωρεύονται  ανεξόφλητες
υποχρεώσεις.” 

Επίσης ελέγχεται η απόκλιση του οικονοµικού αποτελέσµατος και των ιδίων εσόδων και εσόδων
ΠΟΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ΄ αριθµ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Οι προϊστάµενοι των οικονοµικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν
την τήρηση και λειτουργία των µητρώων δεσµεύσεων .

Λαµβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  την  επάρκεια  των  ταµειακών  διαθεσίµων  του  ∆ήµου,  την
υλοποίηση  των  προβλέψεων  των  συνολικών  εσόδων  του  ∆ήµου  που  υπερτερούν  έναντι  των
συνολικών  δαπανών,  τις  εισπράξεις  του  ∆ήµου  που  υπερτερούν  έναντι  των  στόχων  στις
υποοµάδες ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ, την επίτευξη του στόχου του οικονοµικού αποτελέσµατος,
κρίνουµε πως  δεν  υπάρχουν  αποκλίσεις  στην  εκτέλεση  του  προϋπολογισµού  και   δεν   είναι
αναγκαία  η  µειωτική    τροποποίηση   του  προϋπολογισµού   εσόδων- εξόδων.
                                          

         Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός και απευθυνόµενος στον Πρόεδρο λέει τα

εξής: «Πάντα καταψηφίζατε αυτές τις Εισηγητικές εκθέσεις τριµήνων. Τώρα τι έχει αλλάξει;».

         Ο Πρόεδρος απαντάει : «Καταψηφίζαµε λόγω έλλειψης Εκθέσεων Ορκωτών Λογιστών, είχαµε

επιφυλάξεις. Τώρα είµαστε ∆ηµοτική αρχή, συνεργαζόµαστε µε τις υπηρεσίες και έχουµε εµπιστοσύνη

ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και αυτά που πρέπει.»

  

        Η Οικονοµική  Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’  όψιν την ανωτέρω

εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και τα αντίστοιχα στοιχεία,

τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, που ψηφίστηκε µε την σε ορθή επανάληψη

αριθµ. 7/4-1-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αριθµ. 19912/31-1-

2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου, τις διατάξεις

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, της παρ. 9 του άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, όπως

ισχύει,  την  υπ'  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 ∆ήµων και Περιφερειών», και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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  Υποβάλλει προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κορινθίων την έκθεση εσόδων και εξόδων του

∆ήµου, που αφορά το Γ' Τρίµηνο του έτους 2019, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται τα

στοιχεία αυτής στο ιστορικό της παρούσης.     

  

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/576/2019.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 08-01-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΕΟΞΩΛ7-ΥΙΙ
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