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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αρ. 9/2021  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης 

 
Αριθμ. Απόφασης 103/2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προϋπολογισμού 2021 
  
     Στην Κατερίνη, 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 18:00, συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη για 
λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 11-3-2020 
(ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την 
αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), ύστερα από την αριθμ. οικ. 11184/22.42021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και σε όλους τους 
προέδρους των Κοινοτήτων. 
     Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου, που ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφαση Δημάρχου, 
Γεώργιος Νταντάμης. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
67 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με εκείνες της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους. 
     Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, βρέθηκαν παρόντα τριάντα οκτώ 
(38): 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
1 Αναγνώστου Αθανάσιος 20 Μπεϊνάς Ιωάννης 

 
2 Αναστασιάδης Θωμάς 21 Μπουσνάκης Αστέριος 

 
3 Βαϊνάς Δημήτριος 22 Νταντάμης Γεώργιος 

 
4 Γεωργιάδης Μιχαήλ 23 Νταντάμης Ιωάννης 

 
5 Γκούνας Αθανάσιος 24 Ντόντης Λάζος 

 
6 Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος 25 Παπαγεωργίου Ουρανία 

 
7 Δρούγκας Φώτιος 26 Παπαδόπουλος Ευγένιος 

 
8 Ίτσιος Γεώργιος 27 Παπαζιώγας Νικόλαος 

 
9 Κατανάς Νικόλαος 28 Πούλιου  Ασημίνα 

 
10 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 29 Συμεωνίδης Ιωάννης 

 
11 Κήπου Ευάγγελος 30 Τερζίδου Μαρία 

 
12 Κυριακίδης Γεώργιος 31 Τερζόπουλος Θεοφάνης 

 
13 Λεμονόπουλος Χρήστος 32 Τσιαλός Γεώργιος 

 
14 Λιακόπουλος Αθανάσιος 33 Τσιαμπέρας Νικόλαος 

 
15 Λιακόπουλος Απόστολος 34 Τσουπέης Νικόλαος 

 
16 Μακρίδης Νικόλαος 35 Φιλοκώστας Κωνσταντίνος 

 
17 Μακρίδου  Παρθένα 36 Χαρισσοπούλου Στεργιανή 

 
18 Μορφακίδης Δημήτριος 37 Χιονίδης Σάββας 

 
19 Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος 38 Χριστοφορίδης Σταύρος 

 

   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
1 Καρυπίδης Σάββας 

2 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος 

3 Φώτης Ορέστης 
 

Από τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης που όλοι κλήθηκαν νόμιμα, δεν συμμετείχε κανείς. 
Το 4ο θέμα αποσύρθηκε. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την 
αριθμ.252/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης 
εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2021» που έχει ως εξής: 

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αριθμ. 24/2021 

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης 

ΑΔΑ: 6Π4ΕΩΕΤ-Υ8Π
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Αριθμός απόφασης 252/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον 
έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2021 
 

     Στην Κατερίνη, 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς για 
λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης ύστερα από την 
ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 
διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.οικ.: 
11182/22.4.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες των αρ. 3 ν.4623/19 
και 77 ν.4555/18 αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών 
παραβρέθηκαν έξι (6) μέλη, δηλαδή: 
    

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γεώργιος Κυριακίδης 
2. Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος 
3. Ευστάθιος Κεραμιδιώτης 
4. Σταύρος Χριστοφορίδης 
5. Γεώργιος Τσιαλός  
6. Δημήτριος Βαϊνάς 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αθανάσιος Γκούνας 
2. Λάζος Ντόντης  
3. Απόστολος Λιακόπουλος 

 
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών τα εξής: 
I. Tο έγγραφο του τμήματος προϋπολογισμού & οικονομικής πληροφόρησης με θέμα «Υποβολή έκθεσης 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης για το Α' τρίμηνο έτους 2021» με το παρακάτω 
περιεχόμενο: 
“ Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9, του άρθρου 266, του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
από την παρ. 4, του άρθρου 43, του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/16.06.2011 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
39, του Ν. 4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93/14.04.2014 τεύχος Α') και τροποποιημένη ισχύει έως και σήμερα. 
2. Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011 τεύχος Β'): «Καθορισμός των 
στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και 
περιφερειών». 
3. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. οικ. 27161/04.07.2014: «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 
του άρθρου 268 του ν. 3852/2010», 
 

σας υποβάλλουμε την έκθεση για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης για το Α' 
τρίμηνο του έτους 2021 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων του ανωτέρω αναφερόμενου 
τριμήνου, μέσω του Ο.Π.Δ. του Δ. Κατερίνης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 34574/05.07.2018 Κ.Υ.Α., έχει ακολουθηθεί 
η μεθοδολογία όπως αυτή περιγράφεται στα υπ’ αριθ.: 44485/06.08.2018, 65270/19.11.2018 και 61528/28.09.2020 
έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ. – Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α.. 
Συνημμένα 
1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Α' τριμήνου 2021.” 

 
ΙΙ. Την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2021 της αναπληρώτριας προϊσταμένης 
διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών Νατάσας Βασιλείου, που έχει ως εξής: 
“ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
Στην παράγραφο 9, του άρθρου 266, του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4, 
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του άρθρου 43, του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/16.06.2011 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39, του Ν. 
4257/14 (Φ.Ε.Κ. 93/14.04.2014 τεύχος Α') και τροποποιημένη ισχύει έως και σήμερα, 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 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. 
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 υπ’ αριθ.: 308/24.11.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 
έτους 2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.: 59/14.01.2021 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
Στην παρούσα έκθεση αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Α' τριμήνου του έτους 2021, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει σήμερα.” 
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Προϋπ/σμος Βεβαιωθέ ντ α % Εισπραχθέ ντ α

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΣ ΟΔΩΝ 

ΕΩΣ  31.03.2021

%
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Προϋπ/σμός Δεσμε υθέ ντ α % Τ ιμολογηθέ ντ α % Εντ αλθέ ντ α Πληρωθέ ντ α % %

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΩΣ  31.03.2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Κ.Α.
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1 2 3 3/2

1 2 3 3/2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Τ έ λος 

Προηγούμενου 

έ τ ους                             

έ τ ος 2020

Προηγούμε νο 

τ ρίμηνο                     

Δ' τ ρίμηνο 

2020

Τ ρέ χον 

τ ρίμηνο          

Α' τ ρίμηνο 

έ τ ους 2021

Μετ αβολή 

%
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 
     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 και του 
άρθρου 3 του ν.4623/2019,   

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

  

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την εισηγητική έκθεση εσόδων-εξόδων του Δήμου Κατερίνης 

για το Α’ τρίμηνο έτους 2021, όπως αυτή αναφέρεται στο ιστορικό μέρος της παρούσας. 

 
 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 252/2021 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη  26.4.2021 
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.» 
 

 
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
εκείνες του άρθρου 72 του ν. 4555/2018, 
 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Μ Ε  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
 

     Εγκρίνει την έκθεση εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κατερίνης οικονομικού έτους 2021, όπως παρατίθεται στο ιστορικό της  παρούσας.    
 
 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Μειοψήφησε ο ΔΣ Νικόλαος Τσουπέης 
 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2021 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 28.4.2021 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

Θεοφάνης Τερζόπουλος                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                         Σ.ΑΒ.                             
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