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Δ/νση: Πλ. Κεχαγιά, Άμφισσα ,33100 ΠΡΟΣ:  τον Πρόεδρο της 

Πληροφορίες: Μαρδάκη Κων/να Οικονομικής Επιτροπής 

Τηλ.:2265350045 Δήμου Δελφών        

Fax: 2265350056  

e-mail: kmardaki@0630.syzefxis.gov.gr  

 ΚΟΙΝ.:  

 

ΘΕΜΑ:   Εισηγητική έκθεση 3ου Τριμήνου του Έτους 2022 προς την 

Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 

 

ΣΧΕΤ:   

 

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 συμπληρώθηκε με την 

παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 

Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α93/14.7.2014 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 προϋπολο-

γισμού, 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 απόφαση 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 εισήγηση 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 απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να 

προβεί σε αναμόρφωση 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 συν-

οδεύουν, 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 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η τριμηνιαία έκθεση των 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα 

με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση. 
 

Με την αριθ. 218/22.12.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Υ7) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022  και εγκρίθηκε με την 

αριθ. 275992/30.12.2021 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερ.Ελλάδας (ΑΔΑ : Ω0ΔΜΟΡΙΟ-3Η6). 

 

 Όσον αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σε σχέση με 

τα βασικά μεγέθη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω: 

 

Στο σκέλος των Εσόδων βεβαιώθηκαν 17.995.234,40 ευρώ από 42.161.007,55 

ευρώ προϋπολογισθέντα (εκ των οποίων 5.300.853,13 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο 

προηγούμενου έτους) , δηλαδή ποσοστό 42,68 % συνολικά επί των προϋπολο-

γισθέντων (ή 48,82 % εκτός του χρηματικού υπολοίπου) και εισπράχθηκαν 

13.480.888,04 ευρώ δηλ. 74,91 % επί των βεβαιωθέντων ή 18.781.741,17 ευρώ δηλ. 

το 44,55 % επί των προϋπολογισθέντων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού 

υπολοίπου.  

Στο σκέλος των Δαπανών δεσμεύθηκε το 49,16 %, τιμολογήθηκε το 30,19 %, 

εντάλθηκε το 28,92 % και πληρώθηκε το 28,02 % επί των Προϋπολογισθέντων. 

 

  Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα- 

έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του Δήμου Δελφών, υποβάλλει πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του 3ου τριμήνου του έτους 

2022. 



και εισηγούμαστε 

 

Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 

Δελφών  3ου τριμήνου 2022 και την εν συνεχεία υποβολή της στο Δημοτικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο εισηγητικό διατάξεις. 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

Νικόλαος Λουπάκος 

 

 

 

Εσωτ.Διαν.:  

1. Γραφείο κου Δημάρχου Δελφών 

 


