
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του πρακτικού της αριθµ. 7/2020 ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Μαρώνειας–Σαπών 

 

Αριθµός απόφασης : 42/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΄Εγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς 

τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ 

τριµήνου χρήσης 2019 

 

               Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών, σήµερα την 6
η
 

Απριλίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 10.00΄ - 13.00΄,  πραγµατοποιήθηκε ∆ΙΑ 

ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου  του ∆ήµου Μαρωνείας – 

Σαπών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2412/01-04-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 

του, που εκδόθηκε σε επιταγή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές 

των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-3-2020 

Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της αριθ. Εγκυκλίου 40 Α.Π. 20930/31-03-2020 του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου 

αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των 

δήµων»,   η οποία (πρόσκληση) γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα µέλη του σώµατος 

χωριστά, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, µε ενσωµατωµένες επ’ αυτής τις εξής 

διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: 

«…………………………………………………………………………………………… 

 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: 

 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον των 1/2 των 

µελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 14 δηµοτικοί σύµβουλοι - Πράξη Νοµοθ. Περιεχοµένου ΦΕΚ 

75/30.03.2020 τεύχος A’: Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις.") 

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης µε τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα 

µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν την συνεδρίαση. Σε όσους συµβούλους δεν έχουν e-

mail η γνωστοποίηση των θεµάτων γίνεται τηλεφωνικώς. 

3. Μαζί µε την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεµάτων για τα οποία θα ληφθεί 

απόφαση. Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όπου για 

κάθε θέµα θα συµπληρώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή µη. Έχετε την 

δυνατότητα να συµπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. Σε 

περίπτωση αρνητικής ψήφου επί κάποιου ή κάποιων θεµάτων,  σηµειώστε συνοπτικά και τους 

λόγους µειοψηφίας. 
4. Οι συµπληρωµένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ηµέρα της συνεδρίασης, 

ήτοι την ∆ευτέρα 06/04/2020 µέχρι και την 13.00΄ ώρα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο e-

mail της Προέδρου του ∆.Σ. koula77@yahoo.com και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και  στο e-mail της 

γραµµατείας στο vassomarasli@gmail.com . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσµα για κάθε 

θέµα, ανάλογα µε την ψήφο των µελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  

5. Μέλη του ∆.Σ. καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που αναφέρονται κατωτέρω,  οι 
οποίοι δεν διαθέτουν e-mail,  µπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήµατος, ήτοι µέχρι 

την 13.00 ώρα της 6
ης

 Απριλίου 2020, να ενηµερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά την 

πρόεδρο και τη γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου στο τηλέφωνο: 25323 50112, 

συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού, υπογεγραµµένου από την Πρόεδρο του ∆Σ, τη 
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γραµµατέα καθώς και ενός µάρτυρα (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας 

και του περιεχοµένου αυτής).    

6. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα µόνο 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που τυχόν αφορούν στην   Κοινότητά τους. Ειδικότερα, στην 

παρούσα συνεδρίαση: α) ο Πρόεδρος συµβουλίου Κοινότητας Μαρώνειας θα εκφράσει 

(τηλεφωνικώς ή µε e-mail σύµφωνα ) την ψήφο του ΜΟΝΟ για το 9
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

και  β) ο Πρόεδρος συµβουλίου Κοινότητας Σαπών θα εκφράσει (τηλεφωνικώς ή µε e-mail) την 

ψήφο του ΜΟΝΟ για τα θέµατα µε α/α  -10- και -11-     
7. Συµµετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα µέλη που έχουν αποστείλει την 

ψήφο τους µέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω. Τα µέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο µέχρι 

την ώρα αυτή θεωρούνται µη συµµετέχοντα (απόντα).  

8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας 

και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται µε τη συνήθη διαδικασία και δεν 

υπάρχει φυσική παρουσία. 
9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν µε την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 

Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη λήξη των µέτρων αποφυγής 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε µέλος του συλλογικού οργάνου µπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο 

            Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου / Τσολάκη Κυριακούλα  (Τ.Υ.)» 

 Από τη συµµετοχή των µελών στην ανωτέρω διαδικασία µέχρι την 13.00΄ ώρα της 6
ης

 

Απριλίου 2020, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για καθένα από τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώµατος, δεδοµένου ότι επί συνόλου 

είκοσι επτά (27) µελών του δηµοτικού συµβουλίου ανταποκρίθηκαν εµπροθέσµως και 

νοµοτύπως και τα είκοσι  επτά (27) και εποµένως ευρέθησαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

1. Τσολάκη Κυριακούλα,  Πρόεδρος ∆.Σ.                15. ∆ουδουλακάκης Πέτρος, µέλος 

2. Καραγκιόζ Μουσταφά, µέλος                               16. Ιµάµ Χασάν Ριτβάν, µέλος 

3. Καρύδης Χαράλαµπος, µέλος                               17. Τσάτσας Χαράλαµπος, µέλος 

4. Μουσταφά Οσµάνογλου Τζανέρ, µέλος               18. Αντωνιάδης Γεώργιος, µέλος 

5. Μπεκήρ Ογλού Νουράη, µέλος                            19. Οσµάν Σεντάτ, Αντ/δρος ∆.Σ. 

6. Τοπάλ Μεµέτ Αλή, µέλος                                     20. Ιωάννου Απόστολος, µέλος 

7. Μαυρίδης Μιλτιάδης, µέλος                                 21. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, µέλος 

8. Μολλά Αµέτ Μουσταφά, µέλος                            22. Τασίδης Απόστολος, µέλος 

9. Σελήµ Γκιοκχάν, µέλος                                          23. Τριφωνίδου Μαρία, µέλος 

10. Εµιρζάς Ηλίας, µέλος                                           24. Μοσχάκης ∆ηµήτριος, µέλος 

11. Λούρµπα Ολυµπία, µέλος                                    25. Κοτσάκης ∆ηµήτριος, µέλος 

12. Σταυρίδης Ιωάννης, µέλος                                    26. Βασιλειάδης Μιχαήλ, µέλος 

13. Μεραχτσάκης Χρήστος, µέλος                             27. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, µέλος 

14. Πιλιλίτσης ∆ηµήτριος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  Ουδείς 

 

         Στην συνεδρίαση συµµετείχε, αφού προσκλήθηκε νοµότυπα και η γραµµατέας της 

Οικονοµικής Επιτροπής, διοικητική υπάλληλος του ∆ήµου, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την 

τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας.  

…………………………………………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: ΩΓ7ΦΩΛΧ-57Ω



             

                Επί του 7
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, απεστάλη στα µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής, οµού µε την πρόσκληση – ηµερήσια διάταξη και η αριθ. 29/2020 εισηγητική 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:   

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του πρακτικού της αριθµ. 4/2020 συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μαρώνειας–Σαπών 

 

Αριθµός απόφασης : 29/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως προς τα 

αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ τριµήνου 

χρήσης 2019 

 

               Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών και στο δηµοτικό 

κτίριο της πρώην ∆.Ο.Υ Σαπών (οδός Κερασσούντος & Ειρήνης γωνία), σήµερα την 16
η
 

Μαρτίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.30΄,  συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση τα 

τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, ύστερα από την 

αριθ. πρωτ. 2030/11-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που εκδόθηκε σε 

επιταγή των παρ. 5 και 6  του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και  η οποία επιδόθηκε στο καθένα από τα µέλη της, 

χωριστά. 

 

           Η Οικονοµική Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία δεδοµένου ότι επί συνόλου επτά (7) 

µελών, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) µέλη και συγκεκριµένα: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ κ.κ.:  1) Χαριτόπουλος Ντίνος, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Οικονοµικής 

Επιτροπής,  2)  Τοπάλ Μεµέτ Αλή, Αντιδήµαρχος, 3) Μαυρίδης Μιλτιάδης, Αντιδήµαρχος, 

4) Εµιρζάς Ηλίας, µέλος και 5) Μολλά Αµέτ Μουσταφά, µέλος.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  :  1) Σταυρίδης Ιωάννης, µέλος  και 2) Τριφωνίδου Μαρία, µέλος. 

 

         Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε, αφού προσκλήθηκε νοµότυπα και η γραµµατέας της 

Οικονοµικής Επιτροπής, διοικητική υπάλληλος του ∆ήµου, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την 

τήρηση των πρακτικών.  

 

          Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

για  την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης……………………………………………………………………………  

            

Για το 7
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε να αναγνωσθεί η 

εισήγηση που υπέβαλε στη γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής ο προϊστάµενος  του 

Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, κ. Κάλτσος ∆ηµήτριος, του Κλάδου ΠΕ 

Οικονοµικού – Λογιστικού, το κύριο σώµα της οποίας έχει ως εξής: 

        « Σύµφωνα  µε τα επιτασσόµενα των διατάξεων παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

¨Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού¨, από 1.1.2011 ισχύουν τα εξής: «9.Η οικονοµική 

επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, 

υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
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προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι 

τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. …………..Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η 

έκθεση καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του  Κ.∆.Κ..» 

           Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 όπως 

τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου  του Ν. 4326/2019 και ισχύει, 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. 

              Τέλος, µε την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

καθορίστηκαν τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 

              Στα πλαίσια των ανωτέρω, τίθενται υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών δ΄   

τριµήνου χρήσης 2019, όπως αυτά αποτυπώνονται στους αντίστοιχους πίνακες 1, 2 και 3 που 

αφορούν την ανακεφαλαίωση εσόδων,  την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία 

ισολογισµού, αντίστοιχα, της περιόδου αυτής.   

                                                                      ΚΑΛΤΣΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – Τ.Υ». 

 

             Κατόπιν αυτών και αφού αναγνώσθηκαν τα ως άνω οικονοµικά στοιχεία, ο κ. 

Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.  

             Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπηρεσιακή εισήγηση, τα 

αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών δ΄  τριµήνου 

χρήσης 2019, αφού είδε και τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, της 

περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 και την αριθ. 40038/09-09-2011 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

                                            

           Τη σύνταξη και υποβολή, προς το δηµοτικό συµβούλιο, των εκθέσεων ως προς τα 

αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων-ισολογισµού 4
ου

   τριµήνου 

χρήσης 2019 του ∆ήµου Μαρώνειας - Σαπών, όπως αυτά αποτυπώνονται στους αντίστοιχους 

πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν την ανακεφαλαίωση εσόδων,  την ανακεφαλαίωση εξόδων 

και τα στοιχεία ισολογισµού, αντίστοιχα, της περιόδου αυτής.  

ΑΔΑ: ΩΓ7ΦΩΛΧ-57Ω



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ       

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

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

0 Τακτικά έσοδα 3.542.480,88 3.611.501,25 1,019484 3.356.782,25 0,947579 0,92947 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 15.495,00 32.508,95 2,098028 14.850,72 0,95842 0,456819 

2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 17.367,00 15.809,17 0,910299 15.809,17 0,910299 1 

3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 1.457.464,00 1.359.085,32 0,9325 1.145.175,73 0,785732 0,842608 

4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 177.241,00 234.978,01 1,325754 211.876,83 1,195417 0,901688 

5 Φόροι και εισφορές 13.534,19 16.544,94 1,222455 16.494,94 1,218761 0,996978 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1.859.729,69 1.951.074,86 1,049117 1.951.074,86 1,049117 1 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 1.650,00 1.500,00 0,909091 1.500,00 0,909091 1 

1 Εκτακτα έσοδα 4.721.131,48 1.039.271,83 0,220132 1.027.332,06 0,217603 0,988511 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 208.762,00 57.045,00 0,273254 57.045,00 0,273254 1 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4.300.142,48 894.887,40 0,208106 894.887,40 0,208106 1 

14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 85.370,00 66.265,12 0,776211 55.203,25 0,646635 0,833066 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 126.857,00 21.074,31 0,166127 20.196,41 0,159206 0,958343 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 148.592,00 135.442,10 0,911503 70.152,97 0,472118 0,517955 

21 Τακτικά έσοδα 148.592,00 135.442,10 0,911503 70.152,97 0,472118 0,517955 

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.418.618,98 2.411.666,00 0,997125 422.239,64 0,174579 0,175082 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 2.418.618,98 2.411.666,00 0,997125 422.239,64 0,174579 0,175082 

4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 2.031.367,61 1.329.681,70 0,654575 1.298.521,79 0,639235 0,976566 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 1.838.000,00 1.115.021,70 0,606649 1.083.861,79 0,589696 0,972054 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

43 ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 193.367,61 214.660,00 1,110114 214.660,00 1,110114 1 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 1.965.534,17 0,00 0 0,00 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 

  Σύνολα εσόδων 14.827.725,12 8.527.562,88   6.175.028,71     

        

  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓ7ΦΩΛΧ-57Ω



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ          

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

        ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 5735510,19 4757885,88 0,829549 4850442,71 0,8456864 4757885,88 4757885,88 0,8295488 0,9809179 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2124715 1848634,88 0,870063 1851893,38 0,8715961 1848634,88 1848634,88 0,8700625 0,9982404 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 598877 261071,65 0,435935 296101,95 0,4944287 261071,65 261071,65 0,4359353 0,8816951 

62 Παροχές τρίτων 1306040 1232776,59 0,943904 1237845,17 0,947785 1232776,59 1232776,59 0,9439042 0,9959053 

63 Φόροι - τέλη 73500 54076,26 0,735731 54076,26 0,7357314 54076,26 54076,26 0,7357314 1 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 201500 151667,66 0,752693 167237,66 0,8299636 151667,66 151667,66 0,7526931 0,906899 

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 131000 118653,84 0,905755 118783,69 0,9067457 118653,84 118653,84 0,9057545 0,9989068 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 588300 430833,69 0,732337 464333,29 0,7892798 430833,69 430833,69 0,7323367 0,9278544 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 655078,19 614266,71 0,9377 614266,71 0,9376998 614266,71 614266,71 0,9376998 1 

68 Λοιπά Έξοδα 56500 45904,6 0,812471 45904,6 0,8124708 45904,6 45904,6 0,8124708 1 

7 Επενδύσεις 5177597,93 502395,06 0,097032 509637 0,0984312 502395,06 502395,06 0,0970325 0,98579 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 555960 150686,67 0,271039 150845,39 0,2713242 150686,67 150686,67 0,2710387 0,9989478 

73 Έργα 4593637,93 351708,39 0,076564 358791,61 0,0781062 351708,39 351708,39 0,0765642 0,9802581 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 28000 0 0 0 0 0 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3914430,68 1198504,66 0,306176 1251451,52 0,3197021 1198504,66 1198504,66 0,306176 0,9576916 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 227378,88 163139,59 0,717479 216086,45 0,9503365 163139,59 163139,59 0,7174791 0,7549737 

82 Αποδόσεις 1838500 1035365,07 0,563158 1035365,07 0,5631575 1035365,07 1035365,07 0,5631575 1 

83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 1848551,8 0 0 0 0 0 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεµατικό 186,32                 

  Σύνολα δαπανών 14827725,12 6458785,6   6611531,23   6458785,6 6458785,6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓ7ΦΩΛΧ-57Ω



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

Μεταβολή   τέλος 

Προηγούµενου 

έτους 31-12-2018 

Προηγούµενο 

τρίµηνο 1/1-30/6/19 

4ο Τρίµηνο 2019 

% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.939.424,53 2.956.514,84 2.949.477,95 1,00 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 93.674,56 119.486,22 124.476,82 1,04 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

3. Λοιπές απαιτήσεις 2.845.749,97 2.837.028,62 2.825.001,13 1,00 

Β. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.965.534,17 1.577.517,39 1.682.345,35 1,07 

1. Ταµείο 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 1.965.534,17 1.577.517,39 1.682.345,35 1,07 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ 217.836,51 137.422,26 119.552,46 0,87 

1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 217.836,51 137.422,26 119.552,46 0,87 

2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 208.911,55 101.774,50 142.368,10 1,40 

1. Προµηθευτές 200.974,70 95.398,31 139.757,98 1,46 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 3.727,28 3.041,90 2.610,12 0,86 

4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 4.209,57 3.334,29 0,00 0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓ7ΦΩΛΧ-57Ω



                                                     Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. - 29- / 2020 
………………………………………………………………………………………….. 

          Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

    

             Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής                                Τα  Μέλη               

                                                               (Ακολουθούν υπογραφές)» 

  Επί του ανωτέρω θέµατος και οι 27 δηµοτικοί σύµβουλοι,  αφού έλαβαν υπόψη τους 

την τη συνταχθείσα και υποβληθείσα, δια της αριθ. 29/2020 απόφ. της Οικονοµικής 

Επιτροπής, έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-

εξόδων-ισολογισµού 4
ου

   τριµήνου χρήσης 2019 του ∆ήµου Μαρώνειας - Σαπών, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στους αντίστοιχους πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν την 

ανακεφαλαίωση εσόδων,  την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισµού, 

αντίστοιχα, της περιόδου αυτής, τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, 

της περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72  και του άρθρου 65 του ν.3852/10 όπως 

ισχύει, καθώς και την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  δια 

τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αποστολής της ψήφου τους, (συντασσοµένου προς τούτο 

σχετικού πρακτικού µεταξύ Προέδρου και γραµµατέα του ∆.Σ.),    

και µε τις εξής επί του θέµατος παρατηρήσεις εκ µέρους του δηµοτικού συµβούλου, αρχηγού 

του συνδυασµού της β΄ ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Βασιλειάδη Μιχαήλ: «Στο 7ο θέµα 

αποδεικνύεται για µια ακόµη φορά πως ο ∆ήµος µας είναι φτωχός διότι από τα έσοδα 

προϋπολογίζονται:  14.827.725,12 ευρώ, βεβαιώνονται: 8.527.562,88 ευρώ και εισπράττονται 

τελικά: 6.175.028,71 ευρώ  απόκλιση περίπου 43%. Για µια ακόµη φορά δικαιωνόµαστε σε 

παλαιότερες τοποθετήσεις µας οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση άµεσης ανάγκης ο ∆ήµος 

να παράγει πλούτο προς όφελος των ∆ηµοτών. Έχουµε καταθέσει την άποψη µας σε 

παλαιότερα ∆ηµοτικά Συµβούλια τα οποία σας παραπέµπουµε. Σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή θα 

τοποθετηθούµε επί του θέµατος» 

           

Αποφασίζουν Οµόφωνα 
 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ ν   τη συνταχθείσα και υποβληθείσα, δια της αριθ. 29/2020 απόφ. της 

Οικονοµικής Επιτροπής, έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων-ισολογισµού 4
ου

   τριµήνου χρήσης 2019 του ∆ήµου 

Μαρώνειας - Σαπών, όπως αυτά αποτυπώνονται στους αντίστοιχους πίνακες 1, 2 και 3 που 

αφορούν την ανακεφαλαίωση εσόδων,  την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία 

ισολογισµού, αντίστοιχα, της περιόδου αυτής και παρατίθενται στο εισηγητικό µέρος της 

παρούσης. 

 

                                                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 42 - / 2020. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                         Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου                            Τα 26 συµµετέχοντα µέλη  

                                                                                                              του ∆.Σ. 

  ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ    (Τ.Υ.)                    (∆εν τίθενται υπογραφές σύµφωνα µε 

                                                                                      την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 

                                                                                       03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) 
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