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                                                                                      ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 5οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 5/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ. 

 
ΘΔΜΑ : Έγκριση  τριμηνιαίων στοιχείων 4ου τριμήνου 2019 

 
ήκεξα ηελ 31ε Μαξηίνπ 2020 εκέξα Σξίηε από θαη 19:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε 
ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων 
αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού 
ηης διάδοζής ηοσ», καηόπιν ηης σπ’αξηζκ.1287/26-3-20 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 
ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη 
ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ18, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  
,8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 
11.)Αλδξένπ Υξπζνύια,12.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 13.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,14.) 
Θενδσξνπνύινπ νθία,15.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,16.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.)  νύριαο 
σηήξηνο,18.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο. 
 

 
Απόνηες 
1)Μέιινο Ησάλλεο, 2.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,3) Αζαλαζίνπ άββαο 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
Οπδείο. 
 
Απόνηες 
 
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 5.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 7.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,10.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 
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Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 1ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 65/2020 
 
ΘΔΜΑ : Έγκριση  τριμηνιαίων στοιχείων 4ου τριμήνου 2019 

 
 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ αξκόδην Αλη/ξρν θ. νύρια ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ 
πκβνπιίνπ δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη 
Σύκθσλα κε ηελ  πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19, ε νηθνλνκηθή 

επηηξνπή ειέγρεη ηελ πξόνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά 

ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία 

θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

 

 

Από 1.1.2011 ζύκθσλα κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 , όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011, θαη ην άξζξν 39 ηνπ 

λ. 4257/2014, νξίδνληαη ηα εμήο: 

 

«9. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. Σηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο 

κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Η έθζεζε κεηά ησλ 

ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα 

(30) εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. 

 

Δάλ, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ 

έηνπο, δηαπηζησζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ 

εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί 

ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο 

ηεο ρξήζεο, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, 

κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 

ππνβνιή ζε απηό ηεο έθζεζεο από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηώλνληαο ηα 

παξαπάλσ έζνδα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ 

δαπαλώλ, ώζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν 

πξνϋπνινγηζκόο. 

 

Σε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ, απηό δηαπηζηώλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ 

πνπ ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν απηό λα πξνβεί ζε 

αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην. 
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Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Η 

έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην λ. 3861/2010 («Πξόγξακκα Γηαύγεηα»), γλσζηνπνηνύκελνη νη ζρεηηθνί 

αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη ζηελ νηθεία 

ππεξεζία Δπηηξόπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ. 

3852/2010. 

 

Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε ζπλνδεύνπλ, 

θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδνληαη κε 

απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ.» 

 

 

Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε  Αξηζκ. νηθ. 

40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεύρνο Β’) «Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην από ηελ νηθνλνκηθή 

επηηξνπή, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ. Η ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ησλ δήκσλ, ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα Υπνδείγκαηα 1 έσο θαη 3, πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

 

 

Με ηελ αξηζ. 1/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2019 θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ.  15417/4518/2019 

απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:  

 

 ηελ  πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19 

 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηζρύεη  

 ε  Αξηζκό  νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεύρνο Β’) 

«Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε 

απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηώλ» 

 ηελ αξηζ. 1/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2019  θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 

15417/4518/2019  απόθαζε ηνπ 15417/4518/2019. 

 ηα έζνδα- έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο απνηππώλνληαη 

ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

 

 

 

 

α. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, ωο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο 

πίλαθεο, όπωο έρνπλ ζπκπιεξωζεί από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ, κε 

βάζε  ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα- έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, 
όπωο απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ  Δήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλωλ.  
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Σπγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή νη θάηωζη πίλαθεο:  

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδωλ Δ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 
έηνπο 2019 

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ  Δ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 
έηνπο 2019 

 

 Από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη άιιε αλακόξθσζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν Γ.Σ. αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1.Τελ ππ αξηζ. 34/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

2.Τελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Αλη/ξρνπ 

3. Σελ ΠΝΠ κε αξηζκ. ΦΔΚ 55/Α’/11-3-2020, 
 

 
 
 

 
             Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  

 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία ηνπ 4
νπ

 ηξηκήλνπ 2019. 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Κ. Καξαγηάλλε, Γ. Καξαγηάλλε, Φξ. Αλδξένπ θαη Κ. 

Λαδάξνπ. 

Οη θ.θ. Κ. Παηνπιηάο θαη Β. Παληειήο δελ ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 65/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡ. ΤΖΘΝΘΕΡΗΣ 

 


