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Προς: Οικονοµική Επιτροπή  

 
Θέµα: Εισηγητική έκθεση Γ’ τριµήνου του έτους 2015 προς την οικονοµική επιτροπή, 
για την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
 
  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 τριάντα (30) 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 αριθ. 696/2014/12-11-2014 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους 2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ.  35259/31-12-2014 απόφαση της 
Αποκ.Δ/σης Μακεδ.& Θράκης. 
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του Δήµου αφού έλαβε υπόψη της:  

− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 
− 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» 

− την αριθ. 696/2014/12-11-2014 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 35259/31-
12-2014  απόφαση της Αποκ.Δ/σης Μακεδ.& Θράκης 

− τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 
και στοιχεία του δήµου Αλεξανδρούπολης 



 
Εισηγούµαστε προς την οικονοµική επιτροπή 

  
    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 Δήµου, µε βάση  τα πραγµατοποιηθέντα 
έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 
στοιχεία του δήµου Αλεξανδρούπολης. 
 
Όσον αφορά την πορεία εκτέλεσης του Ο.Π.Δ. από  την ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων 
του Γ’ Τριµήνου του 2015 προκύπτει ότι σε σχέση  µε τον Τροποποιηµένο Πίνακα 5Α της 
στοχοθεσίας και τον συγκριτικό πίνακα στοχοθεσίας – πεπραγµένων εννιαµήνου 2015 που 
συνυποβάλλεται,  ο Δήµος βρίσκεται εντός στόχων στα έσοδα της Γραµµής 2  µε -0,31% και 
της Γραµµής 4 µε -6,20%. Στην Γραµµή 3 βρίσκεται στο -60,30% και άρα εκτός στόχων, 
ωστόσο αυτή όµως η απόκλιση αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, η εκταµίευση των 
οποίων δεν εξαρτάται από τον Δήµο και βάσει της Διυπουργικής Απόφασης 30040/24-7-2013 
η συγκεκριµένη οµάδα εσόδων δεν λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση 
των οικονοµικών στόχων. 
 
Στις Γραµµές 1 και 6 του Τροποποιηµένου Πίνακα 5Α  της στοχοθεσίας τα πεπραγµένα του Γ΄ 
τριµήνου του 2015 ανήλθαν σε -10,91% και -10,93% αντίστοιχα σε σχέση µε τους στόχους 
εννιαµήνου και άρα βρισκόµαστε οριακά εκτός στόχων. Εκτιµούµε όµως ότι στο τέλος του 
έτους θα βρισκόµαστε µέσα στους στόχους. 
Για την Γραµµή 4 του Τροποποιηµένου Πίνακα 5Α της στοχοθεσίας υπάρχει απόκλιση (-
18.05%). Πρόκειτε όµως για ποσά που ένα σηµαντικό µέρος τους έχει ήδη ενταχθεί σε 
ρύθµιση και έτσι εκτιµούµε ότι η ροή των εισπράξεων θα είναι τέτοια που µέχρι το τέλος της 
χρονιάς θα πετύχουµε τον στόχο. 

Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις αυτές εµφανίζουν υπέρβαση σε σχέση µε τις 
31/12/2014, πράγµα το οποίο όµως προβλέπουµε ότι θα διορθωθεί έως την 31/12/2015 µε 
δεδοµένο τις αναθεωρηµένες προβλέψεις στα έσοδα και στα έξοδα µας. 

Διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:  

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ’ τριµήνου του έτους 2015 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ’ τριµήνου του έτους 2015 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού Γ’ τριµήνου του έτους 2015 

Συγκριτικός Πίνακας Στοχοθεσίας – Πεπραγµένων εννιαµήνου 2015  
 
 

 
Για την οικονοµική  υπηρεσία 

                                                                                                Ο Διευθυντής 
 
 
                                                                                        Αθανάσιος Κατσιάνης 


