
 

 

 

   

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
Αριθ. Απόφ. 170/2022 
 

 
 

 
  

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Αρ. Πρωτ.: 17589/16-11-2022 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για: «Έγκριση και εισήγηση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο της Εισηγητικής έκθεσης Γ’ Τριμήνου 

έτους 2022 για την εκτέλεση του 

Προϋπολογισμού».    

 

 

      Στο Πέραμα, σήμερα 11/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή 

έως 13:00, ήλθε σε 31η Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (Microsoft Teams), 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος,  
κατόπιν της πρόσκλησης του Προέδρου με αριθμό πρωτ. 17072/7-11-2022, η οποία 

στάλθηκε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77  παρ. 6 του 

Ν.4555/2018. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 7 μελών 

συμμετείχαν στην τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη   5 μέλη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Λαγουδάκης Αθανάσιος (Ορ. Αντιδήμ.) 

2. Ντίμερης Χριστόφορος (Ορ. Αντιδήμ.) 
3. Γκλεζάκου –Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά 

4. Τραπελά Μαρία 
5. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα (Γιώτα) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Λαγουδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 
2. Παντελεάκος Κωνσταντίνος 

 

 
 

Λόγω απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Λαγουδάκης Αθανάσιος, που 

εκλέχθηκε με την με αρ. 1/2022 (ΑΔΑ:ΩΜΞΨΩΞΔ-46Ρ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

 

Η  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη  διαπιστώθηκε ότι είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του 

αρ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και  τις  
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διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  κ. Παπαβασιλείου Ειρήνη, δημοτική υπάλληλο.  

  

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης, διαβάζει στα μέλη την 

από 7-11-2022 Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του 

Προϋπολογισμού, του Προϊστάμενου Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Καρανικολάου, την 

οποία σας επισυνάπτουμε και έχει ως εξής : 

 

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2022 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. 

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: 

« Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

Δήμου, 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 

Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 

γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) 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  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 
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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. 9/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 

2022  και εγκρίθηκε με την αριθ. 38692/24-03-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής.  

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, όπως ισχύει  

− την  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. 9/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός 

του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την αριθ. 38692/24-03-2022  απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

− τα έσοδα, έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία 

του Δήμου Περάματος. 

 

 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 Τα στοιχεία που πρέπει να 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 Περάματος.  

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων  Γ’ Τριμήνου  2022. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών Γ’ Τριμήνου  2022. 

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ’ Τριμήνου 2022. 

Αναλυτικά ως προς τα Έσοδα, όπως προκύπτει από την κατάσταση ανακεφαλαίωσης, παρατηρούμε, ότι 

το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται σε ποσό 28.171.356,25 €, ποσοστό 36,85% του π/υ και 

ποσοστό 48,91% των βεβαιωθέντων. 

Ως προς τα Έξοδα, παρατηρούμε, ότι το σύνολο των πληρωθέντων δαπανών ανέρχεται σε ποσό 

9.137.224,43 €, ποσοστό 11,95% του π/υ και ποσοστό 32,67% των τιμολογηθέντων. Το ποσοστό δε των 

πληρωθέντων δαπανών επί των δεσμευθέντων είναι 54,80%,. 

Αναλυτικά, οι πληρωμές των λειτουργικών εξόδων  ανέρχονται στο ποσό των  6.265.242,02 € και 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,54% του π/υ, ενώ οι πληρωμές των Π.Ο.Ε. ανέρχονται στο ποσό του 

2.004.869,45 € και αντιστοιχούν σε  ποσοστό 5,73% του π/υ, αλλά σε ποσοστό 9,99% επί των 

τιμολογηθέντων. 

Τέλος, οι πληρωμές των επενδύσεων αντιστοιχούν μεν σε ποσοστό 3,64% του π/υ, αλλά και σε ποσοστό 

95,02% επί των τιμολογηθέντων. 

Παρακάτω υποβάλλουμε τα στοιχεία ισολογισμού, τα οποία έχουν διαμορφωθεί βάσει προσωρινού 

ισοζυγίου, όσον αφορά την προηγούμενη χρήση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ενεργητικού οι απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ύψος των 29.422.080,43€ 

μειωμένες κατά 0,16% από το προηγούμενο τρίμηνο και τα χρηματικά μας διαθέσιμα ανέρχονται στο 

ύψος των 18.842.465,22 €, αυξημένα  κατά 6,54% από το προηγούμενο τρίμηνο.  
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Τέλος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παθητικού, οι υποχρεώσεις μας από δάνεια ανέρχονται στο 

ύψος των 10.774.483,58 €,  μειωμένο κατά 0,50% από το προηγούμενο τρίμηνο, οι λοιπές μας 

υποχρεώσεις ανέρχονται στο ύψος των 815.428,43€, ενώ οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 

ανέρχονται στο ύψος των 95.145,75 €. 

 

Παρακαλούμε για την έγκρισή σας. 

 

Στη συνέχεια  ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να ψηφίσει σχετικά. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη  : 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

40 του Ν. 4735/2020. 

• τη με αριθ. 9/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός 

του οικ. έτους 2022  και εγκρίθηκε με την αριθ. 38692/24-03-2022 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

• την από 7-11-2022 Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του 

Προϋπολογισμού, του Προϊστάμενου Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας 

• τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ’ 

Τριμήνου 2022 και τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου 2022 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντος της κ. Τραπελά 

 

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2022 και τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου 

2022, σύμφωνα με την από 7-11-2022 Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2022 για την 

εκτέλεση του Προϋπολογισμού, του Προϊστάμενου Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας, ως εξής :  
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H παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  170/2022. 

  

Για το πιο πάνω θέμα συντάσσεται η απόφαση αυτή και υπογράφεται νόμιμα από τα μέλη που 
μετέχουν σε αυτή. 
    
  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

1. Ντίμερης Χριστόφορος  
2. Γκλεζάκου -Τσελεκίδου  Τριανταφυλλιά 

3. Τραπελά Μαρία 
4. Βοϊδονικόλα Παναγιώτα 

 

 

 Ακριβές αντίγραφο 

Πέραμα 11/11/2022 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
  ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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