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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου Δ΄ Τριμήνου 2017 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν.4257/2014 αντίστοιχα, 

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών, έπειτα από εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 

χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος συγκεκριμένου 

τριμήνου. 

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και 

επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών καθώς 

και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. 

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή 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 κατάλληλη αναμόρφωση αυτού 

που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από 

την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. 

Η εκτέλεση και η πορεία εν γένει του προϋπολογισμού του Δήμου παρακολουθείται από 

το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ). 

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια βάσει των οποίων παρακολουθείται το ΟΠΔ καθορίζονται 

με την αριθμ. 7261/13 ΚΥΑ, ενώ παράλληλα στις  σχετικές διατάξεις της αριθμ. 47490/12 

ΚΥΑ ορίζεται ότι, στην περίπτωση που με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί 

ότι το σύνολο εγγεγραμμένων εσόδων και δαπανών, που αναφέρονται στην παρ.4  του 

άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ (δηλαδή η ομάδα των ιδίων εσόδων (Γραμμή 4) και των 

εσόδων ΠΟΕ- ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85 (Γραμμή 5) του Πίνακα 5
Α
  Στοχοθεσία Οικονομικών 

Αποτελεσμάτων Δήμων) είναι μικρότερο από τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Δήμο 

για την περίοδο που αντιστοιχεί μέχρι την λήξη του αντίστοιχου τριμήνου κατά περισσότερο 

από 10%, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός της 

παραπάνω προθεσμίας  μειώνοντας στο πραγματικό τους ύψος τους επιμέρους κωδικούς και 

αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σύμφωνα με το Ο.Π.Δ. του έτους 2017, η ως κατωτέρω ομάδα  λογαριασμών Ιδίων 

Εσόδων (Γραμμή 4 πίνακας 5
Α
 στοχοθεσίας)  κινήθηκε ως εξής: 

 

   ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ ΠΟΣΑ € 

Σύνολο ιδίων εσόδων (α) 

Έτους  2017 - Γραμμή 4 
   7.373.635,00 

Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο 2017 (β)     6.559.010,00 

Ποσοστό μεταβολής στοχοθεσίας  (α/β) 12,42% 
 

Η μεταβολή που παρατηρείται σε σχέση με την στοχοθεσία στα Ιδια Εσοδα της γραμμής 

4, ανέρχεται σε ποσοστό 12,42%, το οποίο υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό του -10% που 

προβλέπεται από τις σχετικές ΚΥΑ. 



Περαιτέρω, η γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγουμένων ετών (32-85) για το 2017  

παρουσιάζει την εξής κατάσταση: 

Ε T Ο Σ   2 0 1 7 
ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ ΠΟΣΑ € 

(32-85)  

Εκτέλεση  Π/Υ Έτους   2017 (α) 517.402,00 

Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο  2017 (β) 209.186,00 

Ποσοστό μεταβολής στοχοθεσίας (α/β) 147,34% 
 

Η μεταβολή που παρατηρείται σε σχέση με την στοχοθεσία στα Ίδια Έσοδα της γραμμής 

5, ανέρχεται σε ποσοστό 147,34%, το οποίο υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό του -10% που 

προβλέπεται από τις σχετικές ΚΥΑ. 

 

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία  εκτέλεσης  του προϋπολογισμού, 

για το 2017, τα Έσοδα  κινήθηκαν ως εξής: 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ ΠΟΣΑ € 

Σύνολο  εσόδων (α) 

Έτους  2017  
    36.888.455,10 

Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο  2017 (β)     51.586.318,19 

Ποσοστό εκτέλεσης Π/Υ (α/β) 72,00% 
 

Τα Έξοδα  κινήθηκαν ως εξής: 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ Π/Υ ΠΟΣΑ € 

Σύνολο  εξόδων (α) Έτους  2017     29.006.802,47 

Ετήσιος Π/Υ όπως αποτυπώνεται τον μήνα Δεκέμβριο  2017 (β)    51.586.318,19    

Ποσοστό εκτέλεσης Π/Υ (α/β) 56,00% 
   

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2017 ανήλθε στο ποσό των 7.881.652,63€. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 

του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του 

ν.4257/2014 αντίστοιχα, σας υποβάλουμε έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του 

Δήμου για την περίοδο 01/10/2017–31/12/2017 και παρακαλούμε αφού ελεγχθεί να 

υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.  

 

 

   Μ.Ε.Δ. 
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