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«Περί μη έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του δήμου».

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 105336/21.05.2021 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας
θέτουμε υπόψη τα εξής:
Δεδομένου ότι:
1] Απώτερος σκοπός των διατάξεων της παρ. 9, άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως
ισχύουν, είναι η εσωτερική πληροφόρηση της διοίκησης του δήμου για την πορεία υλοποίησης του
προϋπολογισμού καθώς και η διασφάλιση ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού καθίσταται
ισοσκελισμένος, όπως ο νόμος ορίζει.
2] Από τις ανωτέρω διατάξεις, οριοθετούνται επακριβώς οι αρμοδιότητες του δημοτικού
συμβουλίου σε σχέση με την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και
3] η εν λόγω έκθεση αφορά σε συντελεσμένα δημοσιονομικά γεγονότα,
άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι από τη γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων
καθίσταται σαφές ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει δέσμια αρμοδιότητα να εγκρίνει την
τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ωστόσο δύναται να διατυπώσει κατά τρόπο
σαφή και συγκεκριμένο τις τυχόν παρατηρήσεις του επί της έκθεσης ως προς α) την ορθή εκτέλεση
του προϋπολογισμού ή/και β) την εγκυρότητα των αναφερόμενων στην έκθεση σχετικών στοιχείων,
και κατόπιν τούτου, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να προβεί σε απόφαση αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακόμη κι αν με την εν λόγω έκθεση δεν γίνεται σχετική προς τούτο εισήγηση.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
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