
                         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/14-3-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  54/2017 
Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων 

εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου Μεγαρέων Γ΄ 
τριµήνου έτους 2016. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 14 Μαρτίου 2016 
ηµέρα Τριτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 4068/10-3-2017 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ∆ηµοτικών 
Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Χοροζάνης Αντώνιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος ----------- 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπαπανούσης Νικόλαος Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 
Φυλακτός Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα ------------ 
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 
   

 Η κα Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος . 

………………………………………………………………………………………….. 
   Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου: 
 
α)  την υπ’ αριθ. 247/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί: «Έκθεσης 
των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου Μεγαρέων Γ’ τριµήνου 
2016» η οποία έχει ως εξής: 

Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο 
Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1ο  θέµα  της  
ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών 
της Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 2700/16-2-2017 εισήγηση για την Έκθεση των 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου Μεγαρέων Γ’ τριµήνου 2016, του 
Αντιδηµάρχου Μεγαρέων κ.Ιερόθεου Πολυχρόνη, στην οποία αναφέρει τα εξής: 



2 
 

 2 

Με τη υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου 3657/1446/05-02-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός του 
∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2016.  
Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 
του άρθρου 43 του νόµου 3979/2011, και αντικαθίσταται από το άρθρο 39 του Ν. 
4257/2014 και ορίζονται τα εξής: 
«Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών 
υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου, 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 ∆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 Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών οικ. 40038/2011 (ΦΕΚ 2007 Β’) «Καθορισµός 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, µετά από εισήγηση 
του υπεύθυνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η Τριµηνιαία έκθεση των 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων συντάσσεται σύµφωνα µε 
τα Υποδείγµατα 1, 2 και 3 που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της : 
την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 
το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 266 
του Ν. 3852/2010, 
την υπ’ αριθµό οικ.40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007 Β’) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών µε τίτλο «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην 
έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 
τα έσοδα –έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 
και στοιχεία του δήµου την 30/9/2016.     
 
 
 



3 
 

 3 

 
Εισηγείται 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 και εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες 
µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα -  έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, 
όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήµου µας. 
Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες : 
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων γ’ τριµήνου έτους 2016, 
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών γ’ τριµήνου έτους 
2016 και 
Πίνακας 3: Τα στοιχεία του ισολογισµού (ενεργητικού και παθητικού) του γ’ τριµήνου 
έτους 2016,  
ανά τεταρτοβάθµιο κωδικό τάξεως οι οποίοι περιλαµβάνουν : α) έσοδα, οι βεβαιώσεις 
και εισπράξεις , β) τα έξοδα, οι δεσµεύσεις, τα τιµολογηµένα, τα ενταλθέντα και οι 
πληρωµές µε τα προϋπολογισθέντα και τα στοιχεία του ισολογισµού (ενεργητικού και 
παθητικού ) του γ’ τριµήνου 2016. 

      



Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπ/σμος Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

  1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 10.172.377,42 6.835.853,58 67,20 6.768.051,80 66,53 99,01 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 88.500,00 58.890,56 66,54 32.390,45 36,60 55,00 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 9.000,00 7.686,69 85,41 7.686,69 85,41 100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.983.200,00 2.092.539,57 70,14 2.080.253,24 69,73 99,41 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών 221.800,00 325.413,57 146,71 300.431,74 135,45 92,32 

05 Φόροι και εισφορές 463.600,00 329.823,92 71,14 325.790,41 70,27 98,78 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6.285.525,42 3.983.801,10 63,38 3.983.801,10 63,38 100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 120.752,00 37.698,17 31,22 37.698,17 31,22 100,00 

1 Έκτακτα έσοδα 20.784.364,66 3.113.947,65 14,98 3.107.164,46 14,95 99,78 

11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.542.005,87 81.468,05 1,25 81.468,05 1,25 100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 13.945.770,79 2.810.532,15 20,15 2.810.532,15 20,15 100,00 

14 Δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες 73.400,00 58.000,00 79,02 58.000,00 79,02 100,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα 200.188,00 157.525,63 78,69 150.742,44 75,30 95,69 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 23.000,00 6.421,82 27,92 6.421,82 27,92 100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.090.990,00 946.988,86 86,80 861.421,23 78,96 90,96 

21 Τακτικά έσοδα 883.576,00 924.850,41 104,67 860.594,48 97,40 93,05 

22 Έκτακτα έσοδα 207.414,00 22.138,45 10,67 826,75 0,40 3,73 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 16.105.933,22 9.967.316,99 61,89 331.250,60 2,06 3,32 

31 Εισπράξεις από δάνεια 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών 

ετών 10.105.933,22 9.967.316,99 98,63 331.250,60 3,28 3,32 

4 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και 

επιστροφές χρημάτων 5.023.239,95 1.316.709,11 26,21 1.319.609,18 26,27 100,22 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 2.462.900,00 1.299.431,86 52,76 1.302.331,93 52,88 100,22 

42 Επιστροφές χρημάτων 2.560.339,95 17.277,25 0,67 17.277,25 0,67 100,00 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1.497.332,86 1.498.673,65 100,09 1.498.673,65 100,09 100,00 

 Σύνολα Εσόδων 54.674.238,11 23.679.489,84 43,31 13.886.170,92 25,40 58,64 
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπ/σμος Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 14.882.717,38 13.674.084,22 91,88 9.138.745,09 61,41 8.709.254,22 8.112.711,46 54,51 88,77

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.650.397,00 4.556.647,00 97,98 3.179.514,59 68,37 3.178.594,12 3.178.594,12 68,35 99,97

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 482.922,00 365.129,00 75,61 191.170,01 39,59 158.224,71 145.930,93 30,22 76,34

62 Παροχές τρίτων 1.658.358,74 1.477.223,05 89,08 1.073.890,01 64,76 1.046.907,75 959.439,23 57,85 89,34

63 Φόροι, τέλη 70.750,00 55.775,79 78,84 22.161,82 31,32 21.348,82 21.348,82 30,18 96,33

64 Λοιπά γενικά έξοδα 302.553,00 97.386,33 32,19 118.914,32 39,30 23.560,66 18.821,76 6,22 15,83

65 Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 1.051.980,00 1.010.860,00 96,09 778.870,22 74,04 778.852,10 778.852,10 74,04 100,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 1.229.631,00 859.621,33 69,91 582.494,07 47,37 452.537,82 315.518,06 25,66 54,17

67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.733.930,64 4.588.232,21 96,92 2.528.749,46 53,42 2.528.469,83 2.173.448,03 45,91 85,95

68 Λοιπά έξοδα 702.195,00 663.209,51 94,45 662.980,59 94,42 520.758,41 520.758,41 74,16 78,55

7 Επενδύσεις 14.212.587,49 8.764.814,16 61,67 2.730.493,60 19,21 2.698.580,24 2.595.248,51 18,26 95,05

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 368.725,00 234.184,92 63,51 44.324,25 12,02 9.256,35 4.016,36 1,09 9,06

73 Έργα 13.594.112,49 8.417.479,24 61,92 2.682.409,35 19,73 2.685.563,89 2.591.232,15 19,06 96,60

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κ.λ.π. 249.750,00 113.150,00 45,31 3.760,00 1,51 3.760,00 0,00 0,00 0,00

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις 25.571.586,88 9.546.104,19 37,33 8.556.773,51 33,46 3.450.307,10 1.692.431,87 6,62 19,78

81 Πληρωμές ΠΟΕ 7.111.453,79 7.066.086,17 99,36 7.076.314,43 99,51 2.211.766,27 454.688,23 6,39 6,43

82 Αποδόσεις 2.503.900,00 2.480.018,02 99,05 1.480.459,08 59,13 1.238.540,83 1.237.743,64 49,43 83,61

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων  Π.Ο.Ε 6.451.005,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 Προβλέψεις 9.505.227,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Αποθεματικό 7.346,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα δαπανών 54.674.238,11 31.985.002,57 58,50 20.426.012,20 37,36 14.858.141,56 12.400.391,84 22,68 60,71

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  Τέλος 

προηγούμενου 

έτους 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τρίμηνο 

Αναφοράς 

Μεταβολή 

% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.105.933,22 9.827.101,93 9.795.329,76 -0,32 

1. Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ. 10.105.933,22 9.827.101,93 9.795.329,76 -0,32 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.497.332,86 1.015.792,42 920.617,65 -9,37 

1. Ταμείο 331.464,18 298.763,18 279.107,54 -6,58 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.165.868,68 717.029,24 641.510,11 -10,53 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 607.464,39 0,00 0,00 0,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 43.419,64 0,00 0,00 0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 564.044,75 0,00 0,00 0,00 

3. Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

3 3 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.995.859,87 2.657.985,63 2.822.671,87 6,20 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.582.359,87 2.582.359,87 2.582.359,87 0,00 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 413.500,00 75.625,76 240.312,00 217,76 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.176.357,50 7.570.969,26 8.025.620,36 6,01 

1. Προμηθευτές 6.990.871,64 7.338.331,09 7.774.919,84 5,95 

2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 107.748,25 84.182,49 105.125,39 24,88 

3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 74.244,39 141.529,55 138.007,84 -2,49 

4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.493,22 6.926,13 7.567,29 9,26 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 280.052,03 0,00 0,00 0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) 280.052,03 0,00 0,00 0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
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     Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις 
   Αφού είδε & τις ∆/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

    Α)  Εγκρίνει την Έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου 
Μεγαρέων Γ’ τριµήνου 2016, σύµφωνα µε αυτά που αναφέρει στην ως άνω εισήγησή 
του, ο Αντιδήµαρχος Μεγαρέων κ.Ιερ.Πολυχρόνης, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 
    Β) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
     Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό   247/2017 
……………………………….. 

 
β)  την υπ’ αριθ. 249/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί: «Έλεγχου 
εκτέλεσης ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσίας) Γ’ τριµήνου 
2016» η οποία έχει ως εξής: 
 
Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας ,ο Πρόεδρος 
και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 3ο  θέµα  της  
ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών 
της Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 2698/16-2-2017 εισήγηση για τον Έλεγχο εκτέλεσης 
ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσίας) Γ’ τριµήνου 2016,  του 
Αντιδηµάρχου Μεγαρέων κ.Ιερόθεου Πολυχρόνη, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
ΘΕΜΑ :  «Έλεγχος εκτέλεσης ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσίας) γ’ τριµήνου 
2016.» 

                                                          1 2 3 4 5 6 

Στοιχεία 

Γραµµή  
ΟΠ∆               
« Ίδια 
έσοδα» 
(4) 

Γραµµή  
ΟΠ∆ 
«Έσοδα 
ΠΟΕ» 
(5) 

Γραµµή 
ΟΠ∆ 
«Σύνολο 
Εσόδων» 

Γραµµή 
ΟΠ∆ 
«Σύνολο 
Εξόδων» 

Γραµµή ΟΠ∆ 
«Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις» 

Κριτήριο του 
άρθρου 2 της 
ΚΥΑ 
7261/2013  
(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 
υποχρεώσεις) 

1.  Στόχος  3.882.949 420.606 20.389.633 20.249.539 7.176.358   

2. Εκτέλεση Π/Υ 3.860.836 269.455 13.823.035 12.400.391 8.025.620   

3. Ποσό 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο 

-22.113 -151.151 -6.566.598 7.849.148 -849.262 433.287 

4. Ποσοστό (%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης από 
στόχο 

-0,6 -35,9 -32,2 38,8 -11,8 2,1 

Σύµφωνα µε το 2ο κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 «Καθορισµός διαδικασιών και 
κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆.) και την 
εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 
4111/2013.» (ΦΕΚ 450 Β’)  και τα παραπάνω τιθέµενα στοιχεία : 
Τα έσοδα, περιλαµβανοµένου του χρηµατικού υπολοίπου, συγκρίνονται µε τους αντίστοιχα 
τιθέµενους στόχους (Εκτέλεση µείον Στόχος) = (13.823.0352 - 20.389.633) = -6.566.598 
(αρνητική απόκλιση). 
Τα έξοδα που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται µε τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους 
(Στόχος µείον Εκτέλεση) = (20.249.539 - 12.400.391 = 7.849.148 (θετική απόκλιση). 
Το ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούµενου έτους, 
έναντι αυτού στο τέλος του διµήνου αναφοράς 30/6/2016 (7.176.358-8.025.620) = -849.262.  
Για τον υπολογισµό του βαθµού της απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των 
τιθέµενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην 
περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης 
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διαφοράς (σε περίπτωση που αυτές εµφανίζουν µείωση, η διαφορά δε λαµβάνεται υπόψη) . Το 
συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των ανωτέρω συγκρίνεται µε το στόχο εσόδων 
και συνιστά το ποσοστό (%) της απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
(διαίρεση αθροίσµατος ποσών µε στόχο εσόδων) = -6.566.598 + 7.849.148 + (-849.262) = 
433.287 / 20.389.633 =  2,1 %. 
Συνεπώς το αποτέλεσµα του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 
για το Γ’ τρίµηνο οικονοµικού έτους 2016, (σωρευτικά για ολόκληρο το 9µηνο) σε σχέση µε τους 
στόχους που είχαν τεθεί παρουσιάζει ποσοστιαία θετική απόκλιση κατά 2,1 %, επιβεβαιώνοντας  
την εντός των στόχων εκτέλεση του προϋπολογισµού. 
Όσον  αφορά τις παραπάνω επιµέρους αρνητικές αποκλίσεις αυτές οφείλονται : 
της γραµµής  «Έσοδα ΠΟΕ» (5) (-151.151) 
στη µη εξυπηρέτηση από τους οφειλέτες των ρυθµίσεων που είχαν συνάψει µε το ∆ήµο µας, ως 
επακόλουθο  της οικονοµικής κρίσης και της οικονοµικής ικανότητας να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις τους.  
της γραµµής «Σύνολο Εσόδων» (-6.566.598) 
στην γραµµή 6 των εσόδων λόγω µη έγκαιρης είσπραξη του ήδη συναφθέντος δανείου µε το ΤΠ∆ 
για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2015, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις 1 του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 47 Α’). Η απόκλιση αυτή  έχει ήδη διορθωθεί, ύστερα από αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 263/2016 απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου (Α∆Α : ), η οποία θεωρήθηκε κατά τεκµήριο νόµιµη σύµφωνα µε την 
108212/39175/2016/24-1-17 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
στη γραµµή 3 των εσόδων λόγω µη είσπραξης επιχορηγήσεων για επενδύσεις η οποία οφείλεται 
στην καθυστερηµένη πρόοδο εκτέλεσης των έργων. 
της γραµµής «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» (-849.262) 
Στη διακοπή πληρωµών των υποχρεώσεων από το ∆ήµο µας αναµένοντας α) την εκταµίευση του 
ήδη συναφθέντος δανείου µε το ΤΠ∆ για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 
οικονοµικού έτους 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις 1 του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 
«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 47 Α’) και β) της  
χρηµατοδότησης του ∆ήµου µας για την επιχορήγηση του, για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων. Και τα δύο προγράµµατα ήδη έχουν ξεκινήσει. 
Η απόκλιση αυτή θα τακτοποιηθεί εντός του τελευταίου τριµήνου τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

    Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις 
   Αφού είδε & τις ∆/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

    Α) Εγκρίνει τον Έλεγχο εκτέλεσης ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ∆) 
(στοχοθεσίας) Γ’ τριµήνου 2016 , σύµφωνα µε αυτά που αναφέρει στην ως άνω 
εισήγησή του, ο Αντιδήµαρχος Μεγαρέων κ.Ιερ.Πολυχρόνης 
    Β) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
    Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό   249/2017 
……………………………….. 

 
Το ∆ηµoτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη  τις υπ΄ αριθµ. 247/2017 και 

249/2017 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και συζήτησε και αντάλλαξε 
απόψεις. 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65, της παρ. 9 του άρθρ. 266 και της παρ. 
ΙΒ του άρθρ. 72   του Ν. 3852/2010.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του 

∆ήµου Μεγαρέων Γ ’τριµήνου έτους 2016, και τον Έλεγχο εκτέλεσης 
ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσίας) Γ’ τριµήνου 2016, 
σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 247/2017 και 249/2017 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου µας. 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 54/2017. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
Η Γραµµατέας Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Γρίβα Παναγιώτα Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
 Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


