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Από το πρακτικό της με αριθ. 7/2021 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου. 

                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ 
Δήμου Θέρμου  «Ο.Κ.Π.Α.Π.» 

 
Στο Θέρμο και στο Γραφείο του Παιδικού Σταθμού του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Θέρμου σήμερα 

την 20ην του μήνα  Ιουλίου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 , 
διεξήχθη “δια περιφοράς” η 7η/2021 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του 
ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 
10,  παρ.1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 (σχετικά το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.) ύστερα από την αριθ. πρωτ. 267/16-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου,  η οποία δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων και 
επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 και  άρθρο 65 παρ. 5. του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης).  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά [9] 
μελών ευρέθησαν παρόντα εννιά  [9], ήτοι: 

 
 Παρόντες:                                                        Απόντες: 
1)Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος.                    ΚΑΝΕΝΑΣ 
2)Παπαθανασόπουλος Κων/νος,Αντιπρ.   
3)Κασόλας Θεόδωρος, μέλος  
4)Κότσαλος Κων/νος, μέλος 
5)Δάλλας Δημήτριος, μέλος 
6)Καρβούνη Άννα, μέλος 
7)Μητρομάρα Νεκταρία, μέλος  
8)Χρυσικός Παναγιώτης, μέλος 
9)Καλημερή Ιωάννα, μέλος  
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος  του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Θέρμου Σαγώνα Μέλπω, η 

οποία έχει ορισθεί πρακτικογράφος σύμφωνα με την Αρ.1/2017  Απόφαση ΔΣ . 
Ο Πρόεδρος  του Δ/κού Συμβουλίου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Θέρμου εισηγούμενος το πρώτο 

(1ο ) θέμα της τακτικής  συνεδρίασης δια περιφοράς και έθεσε “δια περιφοράς” υπόψη του 
Συμβουλίου την υπόμνηση στους έχοντες δικαίωμα ψήφου σχετικά με το αν για κάποιους από 
αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του 
Ν.2690/199, του άρθρου 99 τουΝ.3463/2006 και του άρθρου 14 του Ν3852/2010, όπως αυτό 
αντικαταστήθηκε από το άρθρο 11 του Ν.4555/2018 προκειμένου να απέχουν από την 
συζήτηση του. 

Κανένας δεν δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε “δια περιφοράς” υπόψη του Σώματος τη σχετική 

εισήγηση για το θέμα Υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας 
Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου οικ. έτους 
2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμου  «Ο.Κ.Π.Α.Π ΔΗ.Θ». 

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  ΝΠΔΔ.  Η  έκθεση  αυτή  στην  οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 
μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΑΔΑ: 9699ΟΚ6Γ-Φ0Λ



 Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν 
από τις αντίστοιχες της 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 Σελίδα 2 από 6 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.» 

 Με 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», 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 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. Απόφαση μας 22/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΜΗΟΚ6Γ-ΠΦΓ) κατάρτιση του   
προϋπολογισμού η οποία εγκρίθηκε με την αρ. αποφ.227/2020(ΑΔΑ: ΩΑ0ΡΩΡΑ-1Κ7) της 
Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την αρ.πρωτ. 1812/12-01-2021 (ΑΔΑ ΩΖ31ΟΡ1Φ-
ΟΡΗ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. και με την 
αριθ. Απόφ. 23/2020 (ΑΔΑ: 9Η6ΗΟΚ6Γ-06Ω) ετήσιου  προγράμματος  δράσης – στοχοθεσία  
οικ.  έτους  2021, εγκρίθηκε με την αριθ. 228/2020 (ΑΔΑ:ΩΕΓΝΩΡΑ-ΖΣΗ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και επικυρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 1815/13.01.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΗΖΦΟΡ1Φ-0Κ4) της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

Τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση 2021 (A   Τρίμηνο)  
του Ν.Π.Δ.Δ., ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2021 όπως 
εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες,  με  βάση  τα  πραγματοποιηθέντα  έσοδα-έξοδα  και  
γενικά  τα  οικονομικά  δεδομένα,  όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ. 
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δ.Σ. οι κάτωθι πίνακες: 
 

 

ΑΔΑ: 9699ΟΚ6Γ-Φ0Λ



 
 

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα

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

0 Τακτικά έσοδα 115.000,00 40.000,00 0,347826087 40.000,00 0,347826087 1

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

5 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 115.000,00 40.000,00 0,347826087 40.000,00 0,347826087 1

1 Εκτακτα έσοδα 126.940,00 47.987,60 0,378033717 47.987,60 0,378033717 1

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 76.940,00 47.987,60 0,623701586 47.987,60 0,623701586 1

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 50.000,00 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 74.400,00 29.987,82 0,403062097 29.987,82 0,403062097 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 74.400,00 29.987,82 0,403062097 29.987,82 0,403062097 1

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 108.749,45 0,00 0 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

Σύνολα εσόδων 425.089,45 117.975,42 117.975,42

Κ.Α.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
%

Ο.Κ.Π.Α.Κ.Π.ΔΗ.Θ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

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

6 Έξοδα 269623,03 240181,12 0,890803 104965,26 0,3893038 104825,26 85984,4 0,318906 0,8191701

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 188451,91 187500 0,994949 94949,12 0,5038374 94949,12 79871,05 0,4238272 0,8411984

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 18020 10820 0,600444 3166,04 0,1756959 3166,04 2746,04 0,1523885 0,8673422

62 Παροχές τρίτων 16630 10852 0,652556 4132,5 0,2484967 3992,5 1297,5 0,0780216 0,3139746

63 Φόροι - τέλη 1000 1000 1 57,15 0,05715 57,15 57,15 0,05715 1

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 21578,6 17757,83 0,822937 2002,53 0,0928017 2002,53 1667,63 0,0772817 0,8327616

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π ίστεως 300 300 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 23642,52 11951,29 0,5055 657,92 0,0278278 657,92 345,03 0,0145936 0,5244255

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

68 Λοιπά Έξοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 Επενδύσεις 70240 4897 0,069718 557 0,00793 557 0 0 0

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 11340 4525 0,39903 185 0,0163139 185 0 0 0

73 Έργα 58500 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 400 372 0,93 372 0,93 372 0 0 0

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 79476,42 77287,51 0,972458 34131,22 0,4294509 34117,56 34116,12 0,4292609 0,9995576

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5076,42 2887,51 0,568808 2887,51 0,5688083 2887,51 2887,51 0,5688083 1

82 Αποδόσεις 74400 74400 1 31243,71 0,4199423 31230,05 31228,61 0,4197394 0,9995167

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

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

9 Αποθεματικό 5750

Σύνολα δαπανών 425089,45 322365,63 139653,48 139499,82 120100,52

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 30/6/2021

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Ο.Κ.Π.Α.Κ.Π.ΔΗ.Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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μετά    από  διαλογική συζήτηση , ψήφισε και από την καταμέτρηση των ψήφων των 
συμμετεχόντων στη δια περιφοράς συνεδρίαση προέκυψε το εξής αποτέλεσμα : 
 
• ΨΗΦΙΣΑΝ : 9 
• ΝΑΙ : 9 
• OXI : 0 
• ΑΠΕΙΧΑΝ: 0 
• ΛΕΥΚΟ :0 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν3852/2010 και τις 
λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση 
ψήφου, όσο και η λευκή  ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων ( άρθρο 67,παρ.10 του Ν3852/2010),μετά τη «διαπεριφοράς» ενημέρωση και την 
καταγραφή όσων παρατηρήσεων – απόψεων κατατέθηκαν γραπτώς από λαβόντες μέρος στη 
συνεδρίαση και όπως προέκυψε από την καταγραφή των ψήφων των συμμετεχόντων στην   
συνεδρίαση, με ψήφους εννιά (9) υπέρ από τους εννιά (9) Διοικητικούς Συμβούλους 
                      ΟΜΟΦΩΝΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
                                  επί των καταμετρούμενων ψήφων   
Α. Εγκρίνει το σχέδιο Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης 
του Προϋπολογισμού 2021 και την τριμηνιαία Έκθεση έως και το Β΄ Τρίμηνο 2021. 
Β. Υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή την παραπάνω έκθεση όπως εμφανίζονται στους 
παρακάτω τρεις Πίνακες: 
1) Πίνακας 1 ως προς τα ΕΣΟΔΑ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ.  
2) Πίνακας 2 ως προς τα ΕΞΟΔΑ και ΠΛΗΡΩΜΕΣ, με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά 
απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Β΄ τριμήνου 2021.  
3) Πίνακας 3 τριμηνιαία έκθεση έως και Β΄ τρίμηνο 2021 και στοιχεία Ισολογισμού 2020. Τα 
στοιχεία του ισολογισμού έως και 31-12-2020 δεν είναι οριστικά.  
Γ. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της παρούσης απόφασης.  
Δ. Διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014,ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του  ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.  Δήμου Θέρμου έτους 2021.         

 
                    

.                                              
 

 
 

 
                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  19/2021. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΤΣ υπογραφή 

 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
 
Υπογραφές 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
 
 
ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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