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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αγ. Στέφανος 24-7-2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ.: 25716/01-08-2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                         

 
ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου   

Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2014». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Τριµηνιαία Έκθεση – Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού  

        εσόδων Β΄τριµήνου 2014. 

2) Τριµηνιαία Έκθεση– Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού  

        δαπανών  Β΄τριµήνου 2014. 

 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 
ορίζεται ότι: 
«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου, β) 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 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του 
Νόµου  4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»,  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 δηµοτι-
κό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά 
το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του συ-
γκεκριµένου 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 
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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 η  αριθ. οικ. 
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί «Καθορισµού 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.  
 
Με την αριθ. 233/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο  
προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2014  και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 
69101/56237/17-1-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής.  
 
Έχοντας υπόψη:  
− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− την αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 

απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισµού των στοιχείων τα οποία 
περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την αριθ. 233/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2014  και 
επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 69101/56237/17-1-2014  απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

− τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται 
στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου  

 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση 

της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Β΄ τριµήνου του έτους 2014, ως 

ακολούθως:  

Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Β΄ τριµήνου του έτους 
2014, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 
 
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Β΄ τριµήνου του έτους 
2014, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 
 
Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν εγκριθεί οι ισολογισµοί 

του ∆ήµου ο.ε. 2012 και 2013.  
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Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
 
        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ         

∆ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ. & ΑΝΘΡΩΠ. ∆ΥΝ.                                

 

   ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:      

1) Γραφείο ∆ηµάρχου 

2) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

3) ∆/νση Εσόδων & Περιουσίας 

        4)    ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 


