
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ  

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΡΙΘ. 15 

του Κζντρου Κοινωνικισ Ρολιτικισ Διμου Κορινκίων 

ΑΠΟΦΑΗ ΑΡΙΘΜ. 35
θ
   

«Ζγκριςθ τθσ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Γ΄ τριμινου του οικονομικοφ ζτουσ 

2022 » 

             Στθν Κόρινκο ςιμερα Ρζμπτθ  τθν 10
θ
 Νοεμβρίου   2022 και ϊρα 14:00 μ.μ. ςυνεδρίαςε το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Κζντρου Κοινωνικισ Ρολιτικισ του Διμου Κορινκίων, που ορίςτθκε με τθν αρ. απόφαςθ 

42/295/10-11-2021 και τθν τροποποίθςθ αυτισ 44/318/24-11-2021 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου του 

Διμου Κορινκίων , ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ και φςτερα από τθν αρ. πρωτ. 1804/04-11-2022  ζγγραφθ 

πρόςκλθςθ του κ. Ρροζδρου κ. Ταγαρά Ρ. Βαςιλείου, που επιδόκθκε νόμιμα ςε κάκε ζνα των Συμβοφλων, 

ςτο χϊρο του γραφείου Δ/νςθσ του ανωτζρω ΝΡΔΔ .  

Υπιρχε νόμιμθ απαρτία γιατί ςτο ςφνολο δζκα πζντε (15) μελϊν ιταν παρόντεσ εννζα  (9) μζλθ .  

ΠΑΡΟΝΣΑ:  
Ρρόεδροσ         :    Ταγαράσ  Βαςίλειοσ 
 Μζλθ :  
Αντιπρόεδροσ :   Ραραςκευάσ Μιχαιλ 
Ραπαϊωάννου Ευάγγελοσ  
Ρυργάκθ Ελζνθ  
Δαγκοποφλου - Τςόγκα Θεοποφλα 
Στριμενοποφλου Γεωργία  
Κονδφλθσ Μαρίνοσ 
Κοντογιάννθ Φανι ( εκπρόςωποσ εργαηομζνων)  
Κοντογιάννθσ Ραναγιϊτθσ  (αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Σταυράκθ Θεοδϊρασ)  
 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ:  
Ηαχαριάσ Σπυρίδων  
αντίτςα – Βαςιλάκου Μαρίνα  
Κουτςογκίλασ Θεμιςτοκλισ  
Ξφδθσ Αναςτάςιοσ  
Σπανόσ Βαςίλειοσ  
Σοφκουλθσ Κωνςταντίνοσ  
 
 
Τα πρακτικά τθρικθκαν από τθν κ. Γεωργακοποφλου Θζκλα ,  υπάλλθλο του Κζντρου Κοινωνικισ Ρολιτικισ 

Διμου Κορινκίων. Στθ ςυνεδρίαςθ παρζςτθ  και θ Αν/τρια προϊςτ. Δ/νςθσ κ. Βοϊδιλα Γιαννοφλα .  

             Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το πρϊτο   (1
ο
 ) κζμα τθσ τακτικισ ςυνεδρίασ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ : 

«Ζγκριςη τησ έκθεςησ αποτελεςμάτων εκτέλεςησ προχπολογιςμοφ Γ΄ τριμήνου του οικονομικοφ έτουσ 2022» 

αναφζρει ςτα μζλθ του Δ.Σ τα εξισ :  

Πςον αφορά τα τριμθνιαία ςτοιχεία περιόδου 01/07/2022 ζωσ 30/09/2022 (Γ’ Τρίμθνο 2022) προσ τα 

αποτελζςματα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 με τθν παρ.9 του άρκρου 266 του 

Ν.3852/2010 , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ 4 του άρκρου 43 του ν. 3979/2011, ορίηονται τα εξισ: 

 «Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, μετά από ειςιγθςθ του υπευκφνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν του οικείου διμου, 

υποβάλλει ςτο Δθμοτικό ςυμβοφλιο τριμθνιαία ζκκεςθ, ωσ προσ τα αποτελζςματα εκτζλεςθσ του 

προχπολογιςμοφ, κατά το προθγοφμενο τθσ ζκκεςθσ τρίμθνο. Στθν ζκκεςθ διατυπϊνονται και οι τυχόν 
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παρατθριςεισ τθσ μειοψθφίασ. Θ ζκκεςθ υποβάλλεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθ λιξθ κάκε τριμινου και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του οικείου Ν.Ρ. Εάν με τθν ανωτζρω ζκκεςθ του 

δεφτερου τριμινου κάκε οικονομικοφ ζτουσ, διαπιςτωκεί, ςφμφωνα με τθν πορεία και τθν εκτίμθςθ 

είςπραξθσ των εςόδων, ότι ςτον προχπολογιςμό ζχουν εγγραφεί υπερεκτιμθμζνα ζςοδα ι ζςοδα που δεν 

πρόκειται να ειςπραχκοφν ζωσ το τζλοσ τθσ χριςθσ, το οικείο ςυμβοφλιο προβαίνει υποχρεωτικά ςε 

αναμόρφωςθ αυτοφ, εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν, μειϊνοντασ ςτο πραγματικό φψοσ τα 

παραπάνω ζςοδα και αντιςτοίχωσ το ςκζλοσ των δαπανϊν, ϊςτε να μθν καταςτεί ςε καμία περίπτωςθ 

ελλειμματικόσ ο προχπολογιςμόσ. Θ απόφαςθ αυτι υποβάλλεται ςτον Ελεγκτι Νομιμότθτασ για ζλεγχο. Τα 

ςτοιχεία που πρζπει να περιλαμβάνει θ ζκκεςθ, κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ». 

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ, εκδόκθκαν αφενόσ θ υπϋ αρικμ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011 τεφχοσ Β’) Απόφαςη του Υπουργοφ Εςωτερικών «Καθοριςμόσ των ςτοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται ςτην έκθεςη αποτελεςμάτων εκτέλεςησ του προχπολογιςμοφ των Δήμων και 

Περιφερειών», ςτθν οποία κακορίηονται τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν τριμθνιαία ζκκεςθ, ωσ προσ 

τα αποτελζςματα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ που υποβάλλεται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο από τθν 

οικονομικι επιτροπι, μετά από ειςιγθςθ του υπευκφνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν του οικείου Διμου και 

αφετζρου θ εγκφκλιοσ αρ.43 με αρικμ.πρωτ.26124/29-6-2012 του Υπουργείου Εςωτερικϊν ,Δ/νςθ 

Οικονομικϊν ΟΤΑ με κζμα «Ιςοςκζλιςθ του Ρροχπολογιςμοφ των διμων και περιφερειϊν» . 

 Θ τριμθνιαία ζκκεςθ των αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ των Διμων, ςυντάςςεται 

ςφμφωνα με τα Υποδείγματα 1 ζωσ και 3, που επιςυνάπτονται ςτθν ανωτζρω απόφαςθ 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεφχοσ Β’) και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω ςασ υποβάλλουμε τα οικονομικά ςτοιχεία ωσ προσ τα αποτελζςματα εκτζλεςθσ 

του προχπολογιςμοφ του 2ου τριμινου του οικονομικοφ ζτουσ 2022 και ςυγκεκριμζνα : 

-Αποτελζςματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ εςόδων 3
ου

 τριμινου 2022 (Υπόδειγμα 1) 

-Αποτελζςματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ δαπανϊν 3
ου

 τριμινου 2022 (Υπόδειγμα 2) 

-Ρίνακασ ςτοιχείων Ιςολογιςμοφ 3
ου

 τριμινου 2022 (Υπόδειγμα 3) 

-Ρίνακασ Ελζγχου ικανοποίθςθσ των κριτθρίων τθσ ΚΥΑ 44485 τθσ 06/08/2018 (Υπόδειγμα 4) 
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Τπόδειγμα 1 

Τπόδειγμα 
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Τπόδειγμα 3 

 

 

Τπόδειγμα 4 

 

Κδια ζςοδα και ζςοδα Ρ.Ο.Ε. (3α+3Β+4) 1.172.200,77 1.011.680,46 -160.520,31 86,31% 

Σφνολο Εςόδων (Α.1) 2.235.547,28 1.988.147,69 - - 

Σφνολο Εςόδων (Α.1) και διακεςίμων ζναρξθσ (6) 3.674.886,13 3.427.486,54 -247.399,59 93,27% 

Σφνολο Εξόδων (Β.1) 2.787.621,96 2.127.774,38 -659.847,58 76,33% 

Ταμειακό Αποτζλεςμα ΟΡΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) 887.264,17 1.299.712,16 412.447,99 146,49% 

Απλιρωτεσ Υποχρεϊςεισ (Γ2) 62.507,00 92.195,55 29.688,55 147,50% 

Οικονομικό αποτζλεςμα ΟΡΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) 824.757,17 1.207.516,61 382.759,44 146,41% 

Ζλεγχοσ κριτθρίου Κ.Τ.Α. Οικονομικοφ Αποτελζςματοσ 11,17% 

Ζλεγχοσ κριτθρίου Κ.Τ.Α. Απόκλιςθ Ιδίων Εςόδων και εςόδων ΠΟΕ -13,69% 
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Σφμφωνα με τα αποτελζςματα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του 3
ου

 τριμινου του οικονομικοφ ζτουσ 

2022, όπωσ διατυπϊνονται ςτισ ανωτζρω καταςτάςεισ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκτίμθςθ είςπραξθσ των 

εςόδων ( ςτοχοκεςία ) για το Γϋ τρίμθνο του ζτουσ όπωσ αυτι καταρτίςκθκε με τθν τθν Απόφ. Δ.Σ.1/1/2022« 

Ζγκριςθ Ρροχπολογιςμοφ και Ολοκλθρωμζνου Ρλαιςίου Δράςθσ Ο.Ρ.Δ. οικ. ζτουσ 2022 του Κζντρου 

Κοινωνικισ  Ρολιτικισ Διμου Κορινκίων» βλζπουμε ότι τα κριτιρια του τθσ ΚΥΑ 44485 τθσ 06/08/2018 

ικανοποιοφνται ωσ προσ το οικονομικοφ αποτζλεςμα, αλλά όχι ωσ προσ τα ίδια ζςοδα (απόκλιςθ -13,69%). 

Θ απόκλιςθ αυτι οφείλεται ςτθν υςτζρθςθ τθσ καταβολισ Γ Δόςθσ Επιχοριγθςθσ από το Διμο ποςοφ 

184.000,00 €, θ οποία και καταβλικθκε ςτισ 13/10/2022, υπερκαλφπτοντασ τθν εν λόγω υςτζρθςθ. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ προβείτε ςτθν ζγκριςθ τθσ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ 

προχπολογιςμοφ Γ΄  τριμινου του οικονομικοφ ζτουσ 2022 ωσ  ζχει . 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ του τθν ειςιγθςθ του   Προζδρου 

Και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 

Αποφαςίηει Ομόφωνα 

Εγκρίνει τθν  ζκκεςθ  αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Γ΄  τριμινου του οικονομικοφ ζτουσ 

2022 ωσ ζχει , ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του Προζδρου και : 

-Αποτελζςματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ εςόδων 3
ου

 τριμινου 2022 (Υπόδειγμα 1) 

-Αποτελζςματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ δαπανϊν 3
ου

 τριμινου 2022 (Υπόδειγμα 2) 

-Ρίνακασ ςτοιχείων Ιςολογιςμοφ 3
ου

 τριμινου 2022 (Υπόδειγμα 3) 

-Ρίνακασ Ελζγχου ικανοποίθςθσ των κριτθρίων τθσ ΚΥΑ 44485 τθσ 06/08/2018 (Υπόδειγμα 4) 

 

Αφοφ ζγινε θ ςφνταξθ του ανωτζρω πρακτικοφ υπογράφεται όπωσ ο νόμοσ ορίηει.  

        Θ ανωτζρω απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό  15/35/10.11.2022 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ  

 

     ΣΑΓΑΡΑ Π. ΒΑΙΛΕΙΟ                                        

Σα Μζλθ 

Αντιπρόεδροσ  :       Ραραςκευάσ  Μιχαιλ    
 Μζλθ                :   
Ραπαϊωάννου Ευάγγελοσ  
Ρυργάκθ Ελζνθ  
Δαγκοποφλου - Τςόγκα Θεοποφλα 
Στριμενοποφλου Γεωργία  
Κονδφλθσ Μαρίνοσ  
Κοντογιάννθ Φανι ( εκπρόςωποσ εργαηομζνων)  
Κοντογιάννθσ Ραναγιϊτθσ  (αναπλθρωματικό μζλοσ 
τθσ Σταυράκθ Θεοδϊρασ)  
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