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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδξα: Διενύζα 
     Αξ. Απνθ.: 141/2022 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ην Πξαθηηθό Αξ. 21/29-11-2022  ηαθηηθήο 
ζπλεδξίαζεο (δηά δώζεο) ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
   Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε απνηειέζκαηα 
εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ 3νπ ηξηκήλνπ 
2022.   

  
 ηελ Κνηλφηεηα Διενχζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα 

Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 19.00 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή   ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηά δψζεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 17332/24-11-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη 
γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνπο 
Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 
3852/2010, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξψζεθαλ κεηαγελέζηεξα, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.4954/2022, (ΤΠ.Δ. 
46731/13.07.2022) θαη ηελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 66528/18.11.2022 (ΦΔΚ 5874/19.11.2022 
ηεχρνο Β'), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ.     

 Ζ πξφζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ 
Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Παζζαξψλνο, Δθάιεο θαη 
Μνινζζψλ.  

  ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ 
πκβνχισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξφληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη 
είθνζη έλαο (21) θαη απφληεο νη έμη (6) δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηψηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 

    3.  θήθαο Νηθφιανο 
4. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 
5. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο 
6. ηαιίθαο Γεψξγηνο 
7. Μπαιάθα Αηθαηεξίλε 
8. Λαδάο Γεψξγηνο 

  9.  Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
  10.  Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα     
  11.  Ράδνο Γεψξγηνο 

 
 

12.  Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 
13.  Πάηθαο ππξίδσλ 
14.  Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
15.  Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο  
16.  Καηζνπιίδεο Παλαγηψηεο 
17.  Καινγήξνπ Ησάλλα 
18.  Σδίκαο Γεκήηξηνο  
19.  Μπαιηνχκαο Γεψξγηνο 
20.  Εηάθθαο Γεψξγηνο 
21.  Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο 

 
    

ΑΠΟΝΣΔ 
1.Γεσξγνχιε Γηαλλνχια 

2. Ράξξαο Φψηηνο 
3. Νάζηνο Οδπζζέαο 
4. ηέθνο Θεφδσξνο 

5. Λενληίνπ Κσλ/λνο 
6. Μπαιαηζφο Βαζίιεηνο 

 
νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 

  Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λενληίνπ Κσλ/λνο πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην 
ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο θαη πξηλ απφ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ν Γεκνηηθφο 
χκβνπινο θ. Νάζηνο Οδπζζέαο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, ελψ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. θήθαο Νηθφιανο θαη ηαιίθαο Γεψξγηνο  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-78-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-4673113-07-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-4673113-07-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-4673113-07-2022/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-4459029-07-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-408830-07-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-4459029-07-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-408830-07-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84/
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απνρψξεζαλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο θαη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Λαδάο Γεψξγηνο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 10νπ  
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Ο ππεξεζηαθφο Γξακκαηέαο θ. Γξφζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
  Ύζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
νκφθσλα απνθάζηζε λα πξνηαζεί ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ζπδεηεζεί 
κεηά ηελ ςήθηζε 4νπ ζέκαηνο απηήο.  
  Δπί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:     
  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαθεξφκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Λάκπξνπ Γεκήηξην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ Γεκνηηθψλ 
πκβνχισλ, ηελ ππ’ αξηζ. 15354/24-10-2022 εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο νηθνλνκηθήο  
ππεξεζίαο, κε βάζε ηελ νπνία ιήθζεθε ε ππ’ αξηζ. 429/31-10-2022 Απφθαζε θαηάξηηζεο 
ζρεδίνπ αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2022 ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, ε 
νπνία ηνπο είρε δνζεί έγθαηξα πξνο ελεκέξσζε, ηελ θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηα 
πξαθηηθά, πξφηεηλε λα εγθξηζεί θαη έρεη σο εμήο: 
« 
 

 
                 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 

                  ΔΓΡΑ ΔΛΔΟΤΑ      

              Αξ. Απνθ.: 429/2022 

 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ην Πξαθηηθό Αξ. 52/31-10-2022  ζπλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο    ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δθζεζε ηξηκεληαίνπ ειέγρνπ κε απνηειέζκαηα 
εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ 3νπ ηξηκήλνπ 
2022,ζύκθωλα κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ 
Ν.3852/2010 όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ.4 
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 

 

       την Ελεούςα, ςόμερα ςτισ 31 του μόνα Οκτωβρύου του ϋτουσ 2022, ημϋρα τησ εβδομϊδασ Δευτϋρα 
και ώρα 11.00π.μ. ςυνόλθε ςε τακτικό(δια ζώςησ) ςυνεδρύαςη η Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου 
Ζύτςασ, ύςτερα από την αριθ. 15722/27-10-2022 ϋγγραφη πρόςκληςη του Προϋδρου τησ, η οπούα 
δημοςιεύτηκε ςτον ειδικό χώρο ανακοινώςεων του Δημαρχεύου και ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου και 
γνωςτοποιόθηκε ςτα μϋλη τησ  με email ςτον προςωπικό τουσ λογαριαςμό , ςύμφωνα με το  ϊρθρο 75 
του Ν. 3852/10,όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 77 Ν. 4555/2018 , λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.Ε. 46731/13.07.2022) και κατόπιν τησ ΚΤΑ αριθ. 
Δ1α/ΓΠοικ.58309/14-10-2022 ΚΤΑ (Β’ 5335) με θϋμα «Έκτακτα μϋτρα προςταςύασ τησ δημόςιασ 
υγεύασ από τον κύνδυνο περαιτϋρω διαςπορϊσ του κορωνοώού COVID-19 ςτο ςύνολο τησ Επικρϊτειασ, 
με παρϊταςη ϋωσ 31 Οκτωβρύου 2022,ςύμφωνα και με την 80η εγκύκλιο του ΤΠΕ με 
ΔΙΔΑΔ/Υ.69/216/οικ.16463/18-10-2022, για ςυζότηςη και λόψη ςχετικών αποφϊςεων.     

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε λφκηκεο απαξηίαο, αθνχ ζε ζχλνιν 
επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα πέληε (5) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
ΠΑΡΟΝΣΔ         ΑΠΟΝΣΔ 

Πιηάθνο Μηραήι-Πξφεδξνο  
Λάκπξνπ Γεκήηξηνο- Αληηπξφεδξνο 

Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 
Πάτθαο ππξίδσλ 

Γξίβαο Πεξηθιήο-Μέινο  
Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο- Μέινο 
Γαξδίθνο Βαζίιεηνο- Μέινο 
 

 

  
Δπίζεο παξεπξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Είηζαο θ. ηαχξνπ Αγγειηθή γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-78-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-4673113-07-2022/
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        Μετϊ τη διαπύςτωςη τησ απαρτύασ, ο Πρόεδροσ τησ Ο.Ε. κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και 

αναφερόμενοσ ςτο 6ο  ημερόςιασ διϊταξησ θϋμα, του οπούου η ειςόγηςη εύχε ςταλεύ εγκαύρωσ ςτα μϋλη 
για να λϊβουν γνώςη, ϋθεςε υπόψη των μελών τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ την ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ 
ΜΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  3ου  ΣΡΙΜΗΝΟΤ  2022 ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ  

παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ΟΠΩ ΕΦΕΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 του Αν.Προώςταμϋνου Δ/νςησ 
Οικονομικών Τπηρεςιών του Δόμου ,που αναφϋρει τα κϊτωθι: 

 

 

           
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΤΑ 

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ: ΛΕΩΦΟΡΟ  

ΠΑΑΡΩΝΟ 1
 

T.K.: 454 45 

ΣΖΛ.: 2651062330 
FAX: 2651062794 

e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr 
Πιεξ.: Σζάκνο Γξεγόξηνο  
Σει. : 26533 60009 

                            

                               Ελεούσα  :  24/10/2022 

                                                 Α.Π.   :    15354     
              
                          Πξνο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                          ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 
 
 
 

ΘΔΜΑ :  ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  3νπ  ΣΡΗΜΖΝΟΤ  2022 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ  παρ.9 του 

άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ΟΠΩ ΕΥΕΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 ΚΑΙ ΕΥΕΙ 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΣΟΤ Ν. 4257/2014  
 
 

Απφ 1.1.2011 ζχκθσλα κε ηελ παρ.9 τοσ άρθροσ 266 τοσ Ν.3852/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παρ 4 τοσ άρθροσ 43 τοσ ν. 3979/2011, θαζψο θαη ην άξζξν 
39 ηνπ Ν. 4257/2014, ηελ  ΚΤΑ 7261/2013 ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ 
ηζρχνπλ ηα εμήο: "Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ 
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ππνβάιιεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 
ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά 
ην πξνεγνχκελν ηεο έθζεζεο ηξίκελν. ηελ έθζεζε δηαηππψλνληαη θαη νη ηπρφλ 
παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο. Ζ έθζεζε ππνβάιιεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο ηξηάληα  (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ θαη αλαξηάηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Δάλ κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ 
θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, δηαπηζησζεί, ζχκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε 
είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ εγγξαθεί ππεξηηκεκέλα 
έζνδα ή έζνδα πνπ δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην νηθείν 
ζπκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακφξθσζε απηνχ, εληφο πξνζεζκίαο 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κεηψλνληαο ζην πξαγκαηηθφ χςνο ηα παξαπάλσ έζνδα θαη 
αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε 
ειιεηκκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο. Πξνζηίζεηαη ε ππνρξέσζε αλακφξθσζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ζην ζπκβνχιην ηεο έθζεζεο 
απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ. Ζ απφθαζε 
απηή ππνβάιιεηαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα έιεγρν. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ε έθζεζε, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο". 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
mailto:zitsa@zitsa.gov.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
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χκθσλα κε ηελ περίπτωση β της παραγράυοσ 1 τοσ άρθροσ 72 τοσ ν. 3852/10, ε 
νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά 
ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε 
ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. 

Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, 
δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

Ζ έθζεζε ηνπ ηξίηνπ  ηξηκήλνπ 2022  παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζχκθσλα κε ηελ 
ππ. αξ. 40038/9-09-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

 
ΔΟΓΑ. 
 

Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 
ΔΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Βεβαηωζέληα % Δηζπξαρζέληα % % 

 

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

0 Σαθηηθά έζνδα 5.332.654,03 4.403.805,24 0,83 4.091.015,37 0,77 0,93 

01 Πξφζνδνη απφ 
αθίλεηε πεξηνπζία 

165.879,00 226.365,24 1,36 194.635,79 1,17 0,86 

02 Πξφζνδνη απφ θηλεηή 
πεξηνπζία 

37.900,00 22.364,28 0,59 22.364,28 0,59 1,00 

03 Έζνδα απφ 
αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 
δηθαηψκαηα 

1.767.373,08 1.312.046,35 0,74 1.031.382,50 0,58 0,79 

04 Έζνδα απφ ινηπά 
ηέιε - δηθαηψκαηα θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ 

152.993,45 297.864,33 1,95 297.467,76 1,94 1,00 

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Έζνδα απφ 
επηρνξεγήζεηο 

3.202.408,50 2.539.332,59 0,79 2.539.332,59 0,79 1,00 

07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 1.700,00 5.832,45 3,43 5.832,45 3,43 1,00 

1 Έθηαθηα έζνδα 9.640.898,64 2.547.069,06 0,26 2.542.076,49 0,26 1,00 

11 Έζνδα απφ ηελ 
εθπνίεζε θηλεηήο θαη 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

2.000,00 3.054,31 1,53 3.054,31 1,53 1,00 

12 Δπηρνξεγήζεηο γηα 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ 

677.746,30 528.075,06 0,78 528.075,06 0,78 1,00 

13 Δπηρνξεγήζεηο γηα 
επελδπηηθέο δαπάλεο 

8.941.152,34 1.956.419,06 0,22 1.956.419,06 0,22 1,00 

14 Γσξεέο - θιεξνλνκηέο 
- θιεξνδνζίεο 

0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 1,00 

15 Πξνζαπμήζεηο - 
πξφζηηκα - παξάβνια 

20.000,00 59.220,63 2,96 54.228,06 2,71 0,92 

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Έζνδα παξειζφλησλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ 

668.783,76 729.922,03 1,09 630.818,50 0,94 0,86 

21 Σαθηηθά έζνδα 668.783,76 729.922,03 1,09 630.818,50 0,94 0,86 

22 Έθηαθηα έζνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Δηζπξάμεηο απφ 
δάλεηα θαη απαηηήζεηο 
απφ Π.Ο.Δ. 

9.306.931,01 2.988.490,48 0,32 329.612,07 0,04 0,11 

31 Δηζπξάμεηο απφ 
δάλεηα 

6.393.692,40 73.571,70 0,01 73.571,70 0,01 1,00 

32 Δηζπξαθηέα 
ππφινηπα 
πξνεγνχκελσλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ 

2.913.238,61 2.914.918,78 1,00 256.040,37 0,09 0,09 

4 Δηζπξάμεηο ππέξ 
Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

1.856.114,50 1.034.066,89 0,56 1.034.066,89 0,56 1,00 

41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ 
δεκνζίνπ 

1.581.726,12 826.785,26 0,52 826.785,26 0,52 1,00 

42 Δηζπξάμεηο ππέξ 
ηξίησλ 

17.318,38 3.711,63 0,21 3.711,63 0,21 1,00 

5 Υξεκαηηθφ ππφινηπν 
πξνεγνχκελνπ έηνπο 

3.651.059,14 3.651.059,14 1,00 3.651.059,14 1,00 1,00 

FSUM χλνια εζφδσλ 30.456.441,08 15.354.412,84 0,50 12.278.648,46 0,40 0,80 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051513
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ΔΞΟΓΑ. 
 

Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 
ΔΞΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Γεζκεπζέληα % Σηκνι/ληα % Δληαιζέληα Πιεξωζέληα % % 

 

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

6 Έμνδα 9.014.954,11 8.073.183,41 0,90 5.509.394,39 0,61 5.120.458,35 5.058.083,20 0,56 0,92 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα 
πξνζσπηθνχ 

2.461.361,73 2.399.564,40 0,97 1.601.526,90 0,65 1.579.038,92 1.579.038,92 0,64 0,99 

61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη 
ηξίησλ 

997.747,01 907.812,46 0,91 530.999,75 0,53 487.895,11 450.000,71 0,45 0,85 

62 Παξνρέο ηξίησλ 2.572.846,29 2.338.701,59 0,91 1.701.709,66 0,66 1.444.176,99 1.422.601,19 0,55 0,84 

63 Φφξνη - ηέιε 107.360,30 101.884,64 0,95 85.408,41 0,80 85.342,96 85.342,96 0,79 1,00 

64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 338.703,92 235.657,15 0,70 136.641,94 0,40 120.869,72 120.464,77 0,36 0,88 

65 Πιεξσκέο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε δεκνζίαο 
πίζηεσο 

22.369,91 20.369,91 0,91 6.484,87 0,29 6.484,87 6.484,87 0,29 1,00 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο 
αλαισζίκσλ 

819.936,33 611.624,52 0,75 322.468,05 0,39 291.674,03 291.674,03 0,36 0,90 

67 Πιεξσκέο - 
Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 

1.683.128,62 1.455.769,92 0,86 1.122.355,99 0,67 1.103.176,93 1.100.676,93 0,65 0,98 

68 Λνηπά Έμνδα 11.500,00 1.798,82 0,16 1.798,82 0,16 1.798,82 1.798,82 0,16 1,00 

7 Δπελδχζεηο 15.690.093,36 10.027.478,80 0,64 1.562.999,77 0,10 1.459.477,22 1.448.501,23 0,09 0,93 

71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ 
έξγσλ θαη πξνκήζεηεο 
παγίσλ 

5.311.547,49 2.361.050,59 0,44 115.088,03 0,02 108.661,41 103.808,67 0,02 0,90 

73 Έξγα 9.537.148,61 7.487.383,73 0,79 1.433.463,94 0,15 1.336.368,01 1.336.368,01 0,14 0,93 

74 Μειέηεο, έξεπλεο, 
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο 
θιπ 

837.297,26 174.944,48 0,21 11.647,80 0,01 11.647,80 5.524,55 0,01 0,47 

75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 
(ζπκκεηνρέο ζε 
επηρεηξήζεηο) 

4.100,00 0,00 0,00 2.800,00 0,68 2.800,00 2.800,00 0,68 1,00 

8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., 
απνδφζεηο θαη 
πξνβιέςεηο 

5.728.231,64 2.940.986,39 0,51 1.377.437,81 0,24 2.031.127,82 2.031.127,82 0,35 1,47 

81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 1.565.329,94 1.374.160,27 0,88 1.364.654,47 0,87 1.250.692,37 1.250.692,37 0,80 0,92 

82 Απνδφζεηο 1.588.726,12 1.566.826,12 0,99 12.783,34 0,01 780.435,45 780.435,45 0,49 61,05 

83 Δπηρνξεγνχκελεο 
Πιεξσκέο 
Τπνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Πξνβιέςεηο κε 
είζπξαμεο 

2.574.175,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Απνζεκαηηθφ 23.161,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FSUM χλνια δαπαλψλ 30.456.441,08 21.041.648,60 0,69 8.449.831,97 0,28 8.611.063,39 8.537.712,25 0,28 1,01 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ. 
 

ΣΡΗΣΟ ΣΡΗΜΖΝΟ 2022 

    
Σέινο 

Πξνεγ. έηνπο 
Πξνεγνύκελν 

ηξίκελν 

Σξέρνλ 
Σξίκελν 

έηνπο 

Μεηαβνιή 

    % 

    1 2 3 3/2 

Δ 
ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

7.710.843,17 8.058.746,44 8.905.035,32 1,11 

ΔΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 3.629.428,51 3.560.465,60 5.189.356,06 1,46 

ΔΑ1 
Απαηηήζεηο απφ 
θφξνπο, ηέιε θιπ 

2.929.734,67 2.880.035,19 3.074.565,19 1,07 

ΔΑ2 
Απαηηήζεηο απφ 
Διιεληθφ Γεκφζην 

73.529,32 99.577,47 68.809,68 0,69 

ΔΑ3 Λνηπέο απαηηήζεηο 626.164,52 580.852,94 2.045.981,19 3,52 

ΔΒ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 3.651.059,14 4.067.925,32 3.715.679,26 0,91 

ΔΒ1 Σακείν 9.452,45 6.754,06 4.979,69 0,74 

ΔΒ2 
Καηαζέζεηο φςεσο θαη 
πξνζεζκίαο 

3.641.606,69 4.061.171,26 3.710.699,57 0,91 

ΔΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

430.355,52 430.355,52 0,00 0,00 

ΔΓ1 Γάλεηα πξνο ηξίηνπο  0,00 0,00 0,00   

ΔΓ2 
Γάλεηα απφ πηζησηηθά 
ηδξχκαηα θαη 
Οξγαληζκνχο 

0,00 0,00 0,00   

ΔΓ3 α) Γάλεηα εζσηεξηθνχ 0,00 0,00 0,00   

Π 
ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

4.510.212,40 4.202.083,84 5.177.158,41 1,23 

ΠΑ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΗΑ 

2.556.281,22 2.556.281,22 4.023.213,45 1,57 

ΠΑ1 
Μαθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε 
ηξάπεδεο 

2.527.076,47 2.527.076,47 3.994.008,70 1,58 

ΠΑ2 
Βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε 
ηξάπεδεο 

29.204,75 29.204,75 29.204,75 1,00 

ΠΒ 
ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

1.429.371,49 1.119.270,81 788.814,35 0,70 

ΠΒ1 Πξνκεζεπηέο 1.378.669,75 942.754,12 644.410,07 0,68 

ΠΒ3 
Τπνρξεψζεηο απφ 
θφξνπο ηέιε 

45.343,73 55.123,82 21.244,76 0,39 

ΠΒ4 
Αζθαιηζηηθνί 
νξγαληζκνί 

0,00 1.954,21 7.307,32 3,74 

ΠΒ5 
Λνηπέο 
βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

5.358,01 119.438,66 115.852,20 0,97 

ΠΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

524.559,69 526.531,81 365.130,61 0,69 
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ΠΓ1 
Έζνδα επφκελσλ 
ρξήζεσλ 

360.000,00 360.000,00 360.000,00 1,00 

ΠΓ2 
Έμνδα ρξήζεσο 
δνπιεπκέλα 
(πιεξσηέα) 

162.548,78 162.548,78 0,00 0,00 

` 
Λνηπνί κεηαβαηηθνί 
ινγαξηαζκνί 
παζεηηθνχ 

2.010,91 3.983,03 5.130,61 1,29 

 
 

 
Ζ  νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηεο έθζεζεο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 

2022 (απφ 01/01/2022 έσο 30/09/2022), φπσο απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί  παξαζέηεη ηα παξαθάησ. 
       Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ ηα νπνία πξνυπνινγηζζήθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ θαηφπηλ ησλ νδεγηψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ 55040/21-07-2021 ΦΔΚ 3291/Β΄/26-07-2021 θαηάξηηζε 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄  αξίζκ. 7028/2004 ΦΔΚ 253 
ηεχρνο Β΄  απφθαζεο θαη ησλ κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεσλ),  ην αξ. πξ. 2120/02-12-2021 Γλψκε ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2022 ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 138/2021 ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ 2022, 
εγθξίζεθαλ (έζνδα) γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2022 ζην πνζφ ησλ 23.424.945,01 € ζπλνιηθά κε ην 
εθηηκψκελν ηακεηαθφ ππφινηπν λα είλαη 3.236.849,76 €. Ο πξνυπνινγηζκφο επηθπξψζεθε απφ ηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ  –  Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ην αξ. πξ. 1084/04-01-2022. 
Καηά ην ηξίην  ηξίκελν ηνπ 2022 ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 30.456.441,08 €. 
Με ηελ  Τπνρξεσηηθή  αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο αλσηέξσ 
ΚΤΑ, έγηλε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία 
πξνέθπςαλ κε ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο ηνπ 2021. Δπίζεο ν πξνυπνινγηζκφο εληζρχζεθε κε λέεο εγγξαθέο 
πηζηψζεσλ γηα πξάμεηο απνθάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκέο  γηα επελδπηηθέο δαπάλεο, ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο, ελψ παξάιιεια κεηψζεθε κε ηηο εθπηψζεηο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κε ηελ 
ζπκβαζηνπνίεζε απηψλ.   

Σα ζηνηρεία ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ έρνπλ δηακνξθσζεί σο παξαθάησ. 
Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 

0, κε ηηο παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 5.332.654,03 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 4.091.015,37 € θαη  
πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζην 77%.  

Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 06  Έζνδα απφ 
επηρνξεγήζεηο είλαη 3.202.408,50 €  κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 2.539.332,59 € θαη  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζην 79%. Σα έζνδα απηά απνδίδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα απφ ην Γεκφζην.  

Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα  έθηαθηα έζνδα ΚΑ 1 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022, κε ηηο 
παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 9.640.898,64 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 2.542.076,49 € θαη πνζνζηφ 
εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζην 26%. 

Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα  ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 ηνπ ΚΑ  
εζφδσλ 21, έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά, κε ηηο παξαπάλσ 
αλακνξθψζεηο είλαη 668.783,76 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 630.818,50 €  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζην 94%. 

Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα ηαθηηθά θαη έθηαθηα  έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 ηνπ 
ΚΑ  εζφδσλ 3  Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη εηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο απφ Π.Ο.Δ αθνξνχλ ηηο:   

α) Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα. ηνλ Κ.Α 31 έρνπλ Πξνυπνινγηζζεί 6.393.692.40 € γηα εηζπξάμεηο απφ 
δάλεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ. ην ηξίην ηξίκελν  ηνπ 2022 έρνπλ εηζπξαρζεί εθηακηεπζεί ρξήκαηα απφ 
δάλεηα πνζνχ 73.571,70 €, πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζην 
0,01%.   

β)  Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ.  
ηνλ Κ.Α 32 εηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ έρνπλ εγγξαθεί   ηα αλείζπξαθηα 
ππφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα ηα πξνεγνχκελα έηε ηα νπνία πξνυπνινγίζζεθαλ - δηακνξθψζεθαλ ζε 
πνζφ 2.913.238,61 €.  Παξάιιεια έρνπλ εγγξαθεί  πξνβιέςεηο ζηνλ ΚΑ 85 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ  κε 
είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε   πνζφ  2.574.175,58 
€ (κεηά ηελ ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε. Τπφινηπν πνζφ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ 2.913.238,61 – 2.574.175,58 
= 339.063,03 €).   Σν πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε είλαη  256.040,37 € γηα ην  ηξίην   ηξίκελν ηνπ 2022. Σν  
πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ - πξνυπνινγηζζέλησλ ηνπ ΚΑ εζφδσλ 32  εηζπξάμεηο απφ αλείζπξαθηα ππφινηπα 
πξνεγνχκελσλ εηψλ είλαη ζην 9% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ αλείζπξαθησλ νθεηιψλ θαη  κεηά ηηο πξνβιέςεηο  
ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 άξζξν 3 Β.2 ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΩΝ ΗΗ είλαη γηα 
ην ηξίην  ηξίκελν ηνπ 2022 ζην 75,51%. Με   αλαγσγή ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ  ζην ζχλνιν ηεο ρξνληάο θαιχπηεη 
ηα φξηα ηεο επηηξεπηήο απφθιηζεο  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022.       

Σα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα ηνπ δήκνπ γηα ην  ηξίην  ηξίκελν ηνπ 2022 αλέξρνληαη ζην 40% ησλ 
δηακνξθσζέλησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε  12.278.648,46 € καδί κε ην 
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ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο 31/12/2021 ην νπνίν είλαη 3.651.059,14 € δηακνξθσζέλ κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλακφξθσζε). 

 Όζνλ αθνξά ηα επί κέξνπο εηζπξαρζέληα έζνδα ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ αλά θσδηθφ αξηζκφ, 
παξαηεξνχκε φηη ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ  Γήκνπ  είλαη ζην 117% ησλ 
δηακνξθσκέλσλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα απφ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ 
59% (αθνξά ηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεσλ ηα νπνία βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ) 
ησλ δηακνξθσκέλσλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα  απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 
δηθαηψκαηα είλαη ζην 58%  ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ (Ύδξεπζε –απνρέηεπζε- θαζαξηφηεηα 
ειεθηξνθσηηζκφο). Σα έζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ (ΣΑΠ- ηέινο δηακνλήο 
παξεπηδεκνχλησλ - ηέινο επί αθαζαξίζησλ εζφδσλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ 
θαηαζηεκάησλ - ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηέινο δηαθήκηζεο θαηεγνξίαο Γ – ηέινο αδεηψλ 
νηθνδνκηθψλ θαη ηέινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο), ζην 194% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ- δηακνξθσζέλησλ  
εζφδσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ έζνδα απηά πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (σο πξνο ην 
χςνο ηνπ πνζνχ εγγξαθήο πηζηψζεσλ ζηα έζνδα θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) είλαη ηα έζνδα 
πνπ αλαθέξνληαη σο νκάδα Η ζην άξζξν 3 ηκήκα Β.1 ηεο  ΚΤΑ νηθ 55040/21-07-2021 ΦΔΚ 3291/Β΄/26-07-
2021 θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαη ηα έζνδα ηεο νκάδαο ΗΗ  (άξζξν 3 
Β.2 αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο απφ  πξνεγνχκελα έηε ηεο απηήο ΚΤΑ). Απφ ηελ νκάδα εζφδσλ ΗΗΗ  (άξζξν 3 
Β.5) ιακβάλεηαη ππφςε ην δηακνξθσζέλ ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα έζνδα απηά  
πξνζαξκφδνληαη  ζην χςνο, φπσο  απηά δηακνξθψζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, θαη είλαη απηά πνπ ειέγρνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ (πνξεία είζπξαμεο ηνπο)  απφ  ην Παξαηεξεηήξην  νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Σα 
παξαηεξεηήξην   παξεκβαίλεη  φηαλ απηά  παξνπζηάδνπλ απφθιηζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%. Σν δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην έρεη επζχλε θαη πξέπεη λα κεξηκλά ζηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  δηνξζσηηθά  ψζηε λα 
κελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 10% ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ηνπο ηξηκεληαίνπο 
ειέγρνπο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηελ έθζεζε πξνθχπηεη φηη δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληφο ηεο 
ίδηαο πξνζεζκίαο.  

Σα έζνδα ηεο νκάδαο εζφδσλ Η απνηεινχληαη  απφ ηνπο παξαθάησ Κσδηθνχο αξηζκνχο εζφδσλ, ΚΤΑ 
νηθ 55040/21-07-2021 ΦΔΚ 3291/Β΄/26-07-2021 θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2022. 

 
ΚΑΔ 01 Πξφνδνη απφ αθίλεηε πεξηνπζία  
ΚΑΔ 02 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνπζία  
ΚΑΔ 03 Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα  
ΚΑΔ 04 Έζνδα απφ ινηπά ηέιε  δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ  
ΚΑΔ 05 Φφξνη θαη εηζθνξέο   
ΚΑΔ 07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα   
ΚΑΔ 11 Έζνδα απφ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο  
ΚΑΔ 14 Γσξεέο θιεξνλνκηέο θιεξνδνζίεο.  (Γελ ιακβάλνληαη  ππφςε  ζηελ δηακφξθσζε ηεο νκάδαο Η  

νη εγγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θσδηθνχ  1421 έζνδα θιεξνδνηεκάησλ πνπ πηζαλφλ έρνπλ 
εγγξαθεί ζηνλ παξαπάλσ Κ.Α εζφδσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο). 

ΚΑΔ 15 Πξνζαπμήζεηο πξφζηηκα παξάβνια  
ΚΑΔ 16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα  
ΚΑΔ 21 Σαθηηθά έζνδα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ  
ΚΑΔ 22 Έθηαθηα έζνδα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 
 

Σα έζνδα ηεο νκάδαο εζφδσλ ΗΗ απνηεινχληαη  απφ ηνλ παξαθάησ θσδηθφ αξηζκφ εζφδσλ ΚΤΑ νηθ 
55040/21-07-2021 ΦΔΚ 3291/Β΄/26-07-2021 θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2022 

 
ΚΑΔ 32 
 
Σα έζνδα ηεο νκάδαο Η θαη ΗΗ δηακνξθψλνληαη γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 
 

ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ Η θαη ΗΗ (ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ) 3ν ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2022 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

ΔΟΓΧΝ 
Πξνϋπ/ζκόο Δηζπξαρζέληα % 
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    1 3 3/1 

01 
Πξφζνδνη απφ αθίλεηε 

πεξηνπζία 
165.879,00 194.635,79 117,336 

02 
Πξφζνδνη απφ θηλεηή 

πεξηνπζία 
37.900,00 22.364,28 59,009 

03 
Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά 

ηέιε θαη δηθαηψκαηα 
1.767.373,08 1.031.382,50 58,357 

04 
Έζνδα απφ ινηπά ηέιε - 
δηθαηψκαηα θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ 
152.993,45 297.467,76 194,432 

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 4.400,00 0,00 0,000 

07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 1.700,00 5.832,45 343,085 

11 
Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο 

2.000,00 3.054,31 152,716 

14 
Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - 

θιεξνδνζίεο 
0,00 300,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 

15 
Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - 

παξάβνια 
20.000,00 54.228,06 271,140 

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 

21 Σαθηηθά έζνδα 668.783,76 630.818,50 94,323 

22 Έθηαθηα έζνδα 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 

FSUM ύλνια εζόδωλ 2.821.029,29 2.240.083,65 79,407 

32 
Δηζπξαθηέα ππόινηπα 

πξνεγνύκελωλ 
νηθνλνκηθώλ εηώλ 

339.063,03 256.040,37 75,514 

FSUM 
(ΟΜΑΓΑ 
ΔΟΓΧΝ Η 

ΚΑΗ ΗΗ) 

ύλνια εζόδωλ 3.160.092,32 2.496.124,02 78,989 

 
 
 
ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πξνο ηα ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, 

ηα νπνία σο πνζνζηφ είζπξαμεο γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 είλαη ζην 78,989% ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηα 
νπνία πξνυπνινγίζζεθαλ λα εηζπξαρζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο ηνπ 2022. Με αλαγσγή ησλ 
ηξηκήλσλ (3 ηξίκελα εηζπξάμεηο  2.496.124,02/3*4) ζην ζχλνιν ηεο ρξήζεο 4 ηξίκελα, ζα θζάζεη ε 
είζπξαμε ησλ εζφδσλ ζην πνζφ ησλ 3.328.165,60 €. Πνζφ ην νπνίν θαιχπηεη ηνλ ζηφρν εθηέιεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ρξεηάδεηαη ν Γήκνο Είηζαο λα πξνβεί ζε αλακφξθσζε 
ησλ εζφδσλ ηνπ.  
         ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεηε  
ψζηε ν Γήκνο Είηζαο λα έρεη ξεαιηζηηθνχο θαη εθηειέζηκνπο πξνυπνινγηζκνχο. Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα 
πξέπεη λα δχλεηαη ζηελ βεβαίσζε θαη  είζπξαμε ησλ εζφδσλ. Ζ πνξεία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ  είλαη  
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
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φζν θαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επφκελεο ρξήζεο, σο πξνο ην χςνο ησλ πνζψλ 
πνπ ζα εγγξαθνχλ  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εηδηθφηεξα ηα πνζά  ησλ νκάδσλ εζφδσλ Η θαη ΗΗ.   

            
 Όζνλ αθνξά, ηηο επελδπηηθέο δαπάλεο ε πνξεία είζπξαμεο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ παξάιιεια κε ηελ απξφζθνπηε ξνή ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ έξγσλ. (πιελ ηεο 
ΑΣΑ). 

Οη πηζηψζεηο ησλ έξγσλ  πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη  ζην χςνο ησλ ζπκβάζεσλ. Να ππάξρεη 
ρξνλνδηάγξακκα  εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο- ρξεκαηνδνηήζεηο  
ηνπ έξγνπ αλά έηνο πνπ ζα δηαηεζνχλ. Δθφζνλ ηα έξγα  πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο ρξφλνπ λα γίλεηαη ρξήζε ησλ πνιπεηψλ δαπαλψλ.  Σαθηνπνηεηηθέο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο 
πξέπεη λα γίλνληαη ζηα  έξγα ηα νπνία έρνπλ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη έρεη  ππνγξαθή ε  
ζχκβαζε, κεηψλνληαο ηηο πηζηψζεηο ηνπο κε ηηο αλάινγεο εθπηψζεηο. ΟΗ εθπηψζεηο ρξεζηκεχνπλ, 
εθφζνλ πξνζθέξνληαη  γηα δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ (φπσο απφ ΑΣΑ). Αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 
εγγξαθνχλ λέα έξγα ζα γίλεη δηαγξαθή  ησλ κε αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ηφζν απφ ηα έμνδα φζν θαη απφ 
ηα έζνδα   (επηρνξεγήζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο γηα έξγα ), κε απνηέιεζκα, ηελ δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ θαη 
πινπνηήζηκσλ πξνυπνινγηζκψλ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε αλάγθε γηα ζπλερή επαλεμέηαζε ησλ δαπαλψλ, 
δειαδή ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
απαξαίηεηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε επηπξφζζεησλ δξάζεσλ θαη ηελ παξνρή 
επηπιένλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο.  

     
Γηα ηα ινηπά έζνδα ηεο ΟΜΑΓΑ 3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (πλην του Χρηματικού υπολοίπου που 

έχουμε αναφερθεί), εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ κε Κ.Α εζφδσλ 41,  είλαη έζνδα 
παξαθξαηνχκελα απφ ηξίηνπο ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ απφδνζε απηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, κε ηνλ 
αληίζηνηρν   ΚΑ 82  ησλ εμφδσλ, ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίηνπο.  

       
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, (6 Έμνδα) ν Γήκνο δηακφξθσζε ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο ζην 

ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζην  πνζφ 9.014.954,11 € δέζκεπζε ην 90%  απηψλ, πνζφ 8.073.183,41 €,  
ηηκνιφγεζε ην 61% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 5.509.394,39 € θαη εμφθιεζε ην 92% ησλ 
ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 5.058.083,20 €. 

      ηηο επελδχζεηο  (7 Δπελδχζεηο) ν Γήκνο δηακφξθσζε ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο ζην 
ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζην πνζφ 15.690.093,36 € δέζκεπζε ην 64%  απηψλ, πνζφ 10.027.478,80 €,  
ηηκνιφγεζε ην 10% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 1.562.999,77 € θαη εμφθιεζε ην 93% ησλ 
ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 1.448,501,23 €. 

      ηηο πιεξσκέο πξνεγνχκελσλ εηψλ ΚΑ 81 (πιεξσκέο νθεηιψλ) ν Γήκνο δηακφξθσζε ηηο 
πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2022 ζε πνζφ 1.565.329,94 €, ηηκνιφγεζε ην 87% 
ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 1.364.654.,47 € θαη εμφθιεζε ην 92% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 
1.250.692,37 €. Δδψ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε πσο νη νθεηιέο ησλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 
είλαη έλα κέηξν ην νπνίν παξαθνινπζεί ην παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ θαη 
πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ιήςεο κέηξσλ.  

     Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2022 παξαηεξνχκε φηη νη 
ζπλνιηθέο απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο ζην  1,46%, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν ε δηαθνξά 
νθείιεηε θπξίσο ζε λέα αλείζπξαθηα δάλεηα. Οη απαηηήζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε θ.ι.π είλαη απμεκέλεο  
θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν.   Ζ κείσζε  ε αχμεζε  ηνπ πνζνζηνχ  ησλ απαηηήζεσλ 
απηψλ   δείρλεη ηελ πνξεία είζπξαμε ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. 

     Σα ηακηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ είλαη κεησκέλα  ζην 0,91%  ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 
ηξίκελν.  

     Οη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ αθνξνχλ έζνδα ηνπ 2020 ηα νπνία εηζπξάηηνληαη 
ζην 2022 θαη έρνπλ ηαρηνπνηεζεί. 

      Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ κε πνζνζηφ 1,57% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 
ηξίκελν κε πνζφ 4.023.213,45 € αθνξνχλ: 

Α. Τπφινηπν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ  απφ δάλεηα πξνεγνχκελσλ εηψλ πνζφ 29.204,75 € ηα 
νπνία είλαη ζε αλαζηνιή είζπξαμεο απφ ην ηακείν παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ.  

Β. Νέα δάλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η - Αληψλεο Σξίηζεο  κε πνζφ 3.994.008,70 € γηα 
ηα νπνία δελ έρεη εθηακηεπζεί πνζφ 2.010.037,00 €. Σν αλείζπξαθην ππφινηπν ησλ δαλείσλ εκθαλίδεηαη 
ζηηο απαηηήζεηο.  Σα δάλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η – Αληψλεο Σξίηζεο  είλαη επηδνηνχκελα 
ηα ηνθνρξενιχζηα. 

     Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη ζην 70% κεησκέλεο  ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ.   

     Οη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ παζεηηθνχ αθνξνχλ έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ έρνπλ 
εηζπξαρζεί απφ κηζζψκαηα πνζνχ 360.000,00 €, θαζψο θαη έμνδα πξνο ηαθηνπνίεζε, ραξηνζήκνπ θαη 
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνζνχ 5.130,61 €. 

 
     Πξνηείλνπκε λα  εγθξίλεηαη ηελ  έθζεζε ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2022 φπσο απηή αλαθέξεηαη κε 

ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ ζα παξνπζηάζεη 
απφθιηζε.   
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                                                                         Γηα ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία   
                                                                         Ο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο                    

 
 

                                                 Σζάκνο Γξεγφξηνο 
 
ηε ζπλέρεηα  ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά  
Ζ Oηθνλνκηθή Eπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ,ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο  θαη κε ην κέινο θ.Γαξδίθν Βαζίιεην λα ςεθίδεη παξψλ 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
  Δγθξίλεη ηελ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  3νπ  

ΣΡΗΜΖΝΟΤ  2022 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ  παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ΟΠΧ ΔΥΔΗ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011  ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο, φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο θαη ππνβάιιεη απηή γηα 
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  
. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 429/2022 
 

πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο: 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ     ΣΑ ΜΕΛΗ 

                                               ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

                                          
                                      ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ             ηαύξνπ Αγγειηθή    Αθνι. Τπνγξαθέο” 
 
  Αθνινχζεζε ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ» θ. Γαξδίθνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο είπε φηη ηα κέιε ηεο παξάηαμήο ηνπ 
δειψλνπλ παξψλ ζηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηεο παξάηαμεο 
«ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ» θ.θ. Σδίκα Γεκεηξίνπ θαη Μπαιηνχκα Γεσξγίνπ, νη νπνίνη είπαλ φηη 
θαηαςεθίδνπλ ηελ εηζήγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην πκβνχιην λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ηηο 
ζρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
   
  Δγθξίλεη ηελ ηξηκεληαία έθζεζε κε απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ  3νπ  
ηξηκήλνπ 2022 ζχκθσλα κε ηελ  παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ.3852/2010 φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 θαη ηελ 429/31-
10-2022 Απφθαζή ηεο, ε νπνία ιήθζεθε κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 15354/24-10-2022 εηζήγεζε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην εηζεγεηηθφ ζθέινο ηεο παξνχζαο.      
  Μεηνςεθνχλησλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θ.θ. Σδίκα Γεκεηξίνπ θαη Μπαιηνχκα 
Γεσξγίνπ. 
   H Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  141/2022. 

         πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 
    
 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 

                                                               Ακριβές Απόσπασμα 
Μ.Ε.Δ.  

 
ΔΡΟΟ ΙΩΑΝΝΗ 

Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
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