
ΑΔΑ: 9Ρ3ΦΩΡΑ-9ΗΔ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό 8/2022 της 17ης Ιουνίου 2022 τακτικής συνεδρίασης    
τ ο υ   Δ η μ ο τ ι κ ο ύ   Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ   Θ έ ρ μ ο υ 

Αριθμός Απόφασης: 55 / 2022 

Θ Ε Μ Α: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
προϋπολογισμού από 01-01-2022 μέχρι 31-03-2022. 

          Στο Θέρμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
Δημοτικό Κατάστημα επί της πλατείας οικ. Νικολίτσα στο Θέρμο, σήμερα, Παρασκευή 
17 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00, συνήλθε για την 8η/2022 τακτική συνεδρίασή του το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμου, 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, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3296/09-06-2022 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Νικολάου Κωστακόπουλου, που 
επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων 
και στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου, καθώς και στον Δήμαρχο, 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), και 
δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018. 

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ύπαρξη πλήρους απαρτίας, 
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών βρέθηκαν δεκαοχτώ (18) παρόντες 
Δημοτικοί Σύμβουλοι και συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Κωστακόπουλος Νικόλαος (Πρόεδρος)      
2. Γλαβάς Γεώργιος                                                      
3. Δάλλας Δημήτριος   
4. Καλημέρη  Ιωάννα     
5. Κασόλας Θεόδωρος 
6. Κατσαρός Αριστείδης   
7. Κότσαλος Κων/νος       
8. Κωτσαρέλη Μαριάνθη 
9. Μαραγιάννης Κων/νος 
                   

10. Μπουγάς Χαρίλαος 
11. Μυζήθρας Γεώργιος  
12. Παπαθανασόπουλος Ιωάννης   
13. Παπαθανασόπουλος Κων/νος 
14. Παπαπάνος Αθανάσιος 
15. Παπασημάκης Παναγιώτης   
16. Πριόνας  Αντώνιος   
17. Στάμου Σοφία 
18. Τηλιγάδας Νικόλαος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναγνωστάκης Κων/νος (1η) 3. Κουβαράς Κων/νος (1η) 
2. Βαλλής Αθανάσιος (1η)  

          Επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι χρέη Δημάρχου 
για τις ανάγκες της συνεδρίασης ως την έλευση του Δημάρχου θα ασκήσει ο 
Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασόπουλος Κων/νος. Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντάρας 
Σπυρίδων προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την εισαγωγική διαδικασία της συνεδρίασης 
και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.   

         Η Αντιδήμαρχος κ. Στάμου Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση για λόγους 
ευθιξίας εξαιτίας χαρακτηρισμού εις βάρος της από δημοτικό σύμβουλο της 
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αντιπολίτευσης, σύμφωνα με δήλωσή της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, οπότε η συνεδρίαση συνεχίστηκε με δεκαεφτά (17) 
παρόντες δημοτικούς συμβούλους καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης των 
θεμάτων της συνεδρίασης. 

         Από τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και Προέδρους Κοινοτήτων 
συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων Θέρμου 
κ. Σιαδήμας Αλέξανδρος και Σιταραλώνων κ. Πυλαρινός Φώτιος και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων Αβαρίκου κ. Ελευθεριάνος Γεώργιος, Αμβρακιάς κ. Σιαλμάς Αναστάσιος και 
Χρυσοβίτσας κ. Καραγιάννης Νικόλαος, ενώ δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος και ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Παμφίου κ. Ζάχος Ζαχαρίας, οι οποίοι είχαν κληθεί να συμμετάσχουν με 
δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 8 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 74, παρ. 8 του Ν. 4555/2018, για θέματα που αφορούν την 
Κοινότητά τους.   

         Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης παραβρέθηκε και η υπάλληλος 
του Δήμου κ. Ελένη Παπαστεργίου. 

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγαγε το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
προϋπολογισμού από 01-01-2022 μέχρι 31-03-2022» και ρώτησε τους έχοντες 
δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999, του άρθρου 99 του Ν. 
3463/2006 και του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 11 του Ν. 4555/2018, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του. Κανένας 
δεν δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 

           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος 
εισήγηση του εισηγητή αντιδημάρχου κ. Κότσαλου Κων/νου, η οποία αναφέρεται στην  
υπ’ 110/2022 {ΑΔΑ: 6ΣΛΞΩΡΑ-03Δ} απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει 
ως εξής:  

 «Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποβολή 

τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-01-2022 έως 31-
03-2022»  

Στη συνεχεία, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση αριθμ. πρωτ.2571/05-05-2022 του Τμήματος 
Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί και σχέδιο έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου του 
προϋπολογισμού έτους 2022, όπου αναφέρονται τα εξής:  

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την 
πρόοδο υλοποίησης 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. 

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε 
από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα 
εξής: 

«9. 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 
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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 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. 

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. 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. 139/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 
έτους 2022 και εγκρίθηκε με την αριθ 349+345/17-01-2022 απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

 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» 

 την αριθ. 139/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την αριθ. 349+345/17-01-2022  απόφαση 
της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΝΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 
στοιχεία του Δήμου Θέρμου 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 
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α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 
επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα 
οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Πύλης. 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: 
Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2022 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α’ τριμήνου του έτους 2022. 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α’ τριμήνου του έτους 2022. 

β. Δεδομένου του μικρού χρόνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν μπορούν να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, εντούτοις 
η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μέσα στα όρια. 
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Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

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

6 Έξοδα 3061098,45 2101403,78 0,686487 325823,98 0,1064402 289219,08 278468,32 0,0909701 0,8546588

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 968188,21 980313,21 1,012523 186621,49 0,1927533 186621,49 185822,8 0,1919284 0,9957203

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 474054 363228,21 0,766217 46206,01 0,0974699 45940,65 45940,65 0,0969102 0,994257

62 Παροχές τρίτων 626442,84 349450,44 0,557833 5790,26 0,0092431 5772,3 5772,3 0,0092144 0,9968982

63 Φόροι - τέλη 26500 58 0,002189 58 0,0021887 58 58 0,0021887 1

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 204017,8 127238,04 0,623661 35102,4 0,1720556 6966,48 6381,6 0,0312796 0,1817995

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π ίστεως 1500 1500 1 331,21 0,2208067 331,21 331,21 0,2208067 1

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 262332,6 150095,88 0,572159 30951,43 0,1179855 22765,77 21761,76 0,0829548 0,7030938

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 498063 129520 0,260047 20763,18 0,0416879 20763,18 12400 0,0248964 0,597211

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

7 Επενδύσεις 7769493,88 3784992,56 0,487161 128070,91 0,0164838 127905,63 127905,63 0,0164625 0,9987095

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1009020,17 349748 0,346621 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

73 Έργα 6443232,3 3373524,56 0,523576 125838,91 0,0195304 125673,63 125673,63 0,0195047 0,9986866

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 311741,41 59720 0,191569 2232 0,0071598 2232 2232 0,0071598 1

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 5500 2000 0,363636 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 1421194,34 1071294,54 0,753799 383441,3 0,2698022 241891,58 209201,5 0,1472012 0,5455894

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 248479,78 219344,54 0,882746 238332,66 0,9591632 99716,7 98300,62 0,3956081 0,4124513

82 Αποδόσεις 855600 851950 0,995734 145108,64 0,1695987 142174,88 110900,88 0,1296177 0,764261

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 20015 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 297099,56 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

9 Αποθεματικό 20

Σύνολα δαπανών 12251806,67 6957690,88 837336,19 659016,29 615575,45

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/3/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Μεταβολή

%

1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 520.821,15 655.953,09 727.730,04 1,11

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 520.821,15 655.953,09 727.730,04 1,11

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.185.636,16 2.047.919,95 1.962.229,83 0,96

1. Ταμείο 92.172,80 5.423,50 10.072,78 1,86

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.093.463,36 2.042.496,45 1.952.157,05 0,96

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -1.088,16 -436.462,59 -436.462,59 1,00

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα -1.088,16 -436.462,59 -436.462,59 1,00

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

1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

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

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 180.582,41 276.375,57 138.113,08 0,50

1. Προμηθευτές 160.960,78 259.533,38 113.877,85 0,44

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 19.790,35 12.313,17 11.449,78 0,93

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί -168,72 4.529,02 12.785,45 2,82

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -828,45 39.673,22 70.433,08 1,78

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

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

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2018 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔεκ-21

ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος 

Προηγούμενου 

έτους 31-12-2017

Προηγούμενο 

τρίμηνο 1/1-30/9/18

1ο Τρίμηνο 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν των ανωτέρω κείμενων διατάξεων,  

ομόφωνα   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 Α. Εγκρίνει το σχέδιο Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης 
του Προϋπολογισμού 2022 και την τριμηνιαία Έκθεση έως και το Α΄ Τρίμηνο 2022. 

 Β. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραπάνω έκθεση όπως εμφανίζονται στους 
παρακάτω τρεις Πίνακες:  

1) Πίνακας 1 Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2022. 

2) Πίνακας 2 Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2022.  

3) Πίνακας 3 Στοιχεία Ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους   2022. Τα στοιχεία του ισολογισμού έως 
και 31-03-2022  δεν είναι οριστικά.  

Γ. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παρούσης απόφασης.  

Δ. Διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014,ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου έτους 2022.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2022. » 

       Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη 
σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου 
όπως και στο αποηχογραφημένο σχετικό πρακτικό και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τους παρόντες έχοντες δικαίωμα ψήφου να ψηφίσουν 
σχετικά με ονομαστική ψηφοφορία. 

         Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως εξής: 
 ΨΗΦΙΣΑΝ: 17 
 ΝΑΙ: 15 
 ΟΧΙ: 2 
 ΛΕΥΚΟ: 0 
 ΑΠΟΧΗ: 0 
 ΠΑΡΩΝ: 0 

«ΟΧΙ» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μαραγιάννης Κων/νος και Μπουγάς 
Χαρίλαος. 

          Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου 
3852/2010 και λαμβανομένου υπ’ όψιν 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 Ν. 3852/2010), με ψήφους 
δεκαπέντε (15) υπέρ έναντι δύο (2) κατά, επί δεκαεφτά (17) παρόντων Δημοτικών 
Συμβούλων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία,       

κατά πλειοψηφία   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

       Εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση εσόδων – εξόδων  Α΄ τριμήνου 2022 {1-01-2022 έως 

31-03-2022} του Δήμου Θέρμου, όπως αυτή συντάχθηκε με την αριθ. 110/2022 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμου. 

      Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 55 / 2022. 

      Γι’ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:  
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Ο Πρόεδρος                            Τα μέλη 
(ακολουθούν  υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος     
 

Νικόλαος Κωστακόπουλος 
 

 

 
 
 


