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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από
ην
Πξαθηηθό
Αξ.
3/26-2-2020
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Είηζαο.
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Έγθξηζε
ηξηκεληαίαο
έθζεζεο
ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε απνηειέζκαηα
εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ 4νπ ηξηκήλνπ
2019 (ύκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266
ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε
ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.
3979/2011).

ηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
πνπ βξίζθεηαη ζην παιαηό Γεκνηηθό Καηάζηεκα επί ηεο νδνύ Λαζθαξίλαο 3α , ζήκεξα ζηηο
26 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 19.00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα
από ηελ αξηζ. 2528/20-02/2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία
δεκνζηεύηεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ.
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 67
ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε
ζρεηηθώλ απνθάζεσλ.
Ζ πξόζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ
πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Παζζαξώλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζώλ.
ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ
πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο νη είθνζη (20), δειαδή:

ΠΑΡΟΝΣΔ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ληάθνο Παλαγηώηεο
Γξίβαο Πεξηθιήο
θήθαο Νηθόιανο
Γεσξγνύιε Γηαλλνύια
Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο
ηαιίθαο Γεώξγηνο
Μπαιάθα Αηθαηεξίλε
Ράξξαο Φώηηνο
Λαδάο Γεώξγηνο
Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα

11. Ράδνο Γεώξγηνο
12. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο
13. Νάζηνο Οδπζζέαο
14. Πάηθαο ππξίδσλ
15. ηέθνο Θεόδσξνο
16. Λενληίνπ Κσλ/λνο
17. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο
18. Μπαιαηζόο Βαζίιεηνο
19. Καινγήξνπ Ησάλλα
20. Εηάθθαο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο
2. Λάκπξνπ Γεκήηξηνο
3. Γεκεηξηάδεο Γεώξγηνο
4. Καηζνπιίδεο Παλαγηώηεο
5.Λσξίδαο Γεώξγηνο
6. ακαξάο Νηθόιανο
7.Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο
νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα.
.
ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ:

Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι

Πξόεδξνη Κνηλνηήησλ.

Ο ππεξεζηαθόο Γξακκαηέαο θ. Γξόζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
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Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο, Λάκπξνπ Γεκήηξηνο θαη Μαιηζζόβαο
Παλαγηώηεο πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ην ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο θαη πξηλ από ηελ
ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Λάκπξνπ Γεκήηξηνο απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε ύζηεξα
από ηελ ςήθηζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο: «Καζνξηζκόο
ακνηβήο πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ». Δπίζεο νκόθσλα απνθαζίζζεθε, ε ζπδήηεζε ηνπ
παξαπάλσ ζέκαηνο λα πξαγκαηνπνηεζεί αθνύ πξνεγεζεί, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηάο ηνπ θαη
ηεο παξνπζίαο πνιιώλ ελδηαθεξόκελσλ θαηνίθσλ, ε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Δπί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο :
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαθεξόκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην
ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ράξξα Φώηην, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ζώκαηνο
ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 4νπ ηξηκήλνπ 2019 (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266
ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.
3979/2011), ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 61/2020 Απόθαζή ηεο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 738/20-1-2020
εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ηελ νπνία θαη θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα
εγγξαθεί ζηα πξαθηηθά, πξόηεηλε λα εγθξηζεί θαη έρεη σο εμήο:
«

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

Διενύζα : 20/01/2020
Α.Π. :
738
Πξνο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ

ΘΔΜΑ : ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 4νπ
ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2019 ΤΜΦΧΝΑ 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
Από 1.1.2011 ζύκθσλα κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε
από ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011, θαζώο θαη ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4257/2014 ηελ ΚΤΑ
7261/2013 ππνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ ηζρύνπλ ηα εμήο: "Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά
από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό
ζπκβνύιην ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην
πξνεγνύκελν ηεο έθζεζεο ηξίκελν. ηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο
κεηνςεθίαο. Ζ έθζεζε ππνβάιιεηαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε
ιήμε θάζε ηξηκήλνπ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Δάλ κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε
ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ
εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί ππεξηηκεκέλα έζνδα ή
έζνδα πνπ δελ πξόθεηηαη λα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην νηθείν ζπκβνύιην πξνβαίλεη
ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ, κεηώλνληαο ζην
πξαγκαηηθό ύςνο ηα παξαπάλσ έζνδα θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ
θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο. Πξνζηίζεηαη ε ππνρξέσζε
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αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη έπεηηα από ηελ ππνβνιή ζην ζπκβνύιην ηεο έθζεζεο
απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ. Ζ απόθαζε απηή ππνβάιιεηαη
ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα έιεγρν. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε έθζεζε,
θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο".
ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή
επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ.
Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο,
δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
Ζ έθζεζε ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ 2019 παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο .
ΔΟΓΑ.
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ
ΔΟΓΧΝ

Πξνϋπ/ζκόο

Βεβαησζέληα

%

Δηζπξαρζέληα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Σαθηηθά έζνδα

01

05

Πξόζνδνη από αθίλεηε
πεξηνπζία
Πξόζνδνη από θηλεηή
πεξηνπζία
Έζνδα από αληαπνδνηηθά
ηέιε θαη δηθαηώκαηα
Έζνδα από ινηπά ηέιε δηθαηώκαηα θαη παξνρή
ππεξεζηώλ
Φόξνη θαη εηζθνξέο

06

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο

2.670.199,63

2.670.199,63

07

Λνηπά ηαθηηθά έζνδα

38.000,00

1

Έθηαθηα έζνδα

11

Έζνδα από ηελ εθπνίεζε
θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο
Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ
Δπηρνξεγήζεηο γηα
επελδπηηθέο δαπάλεο
Γσξεέο - θιεξνλνκηέο θιεξνδνζίεο
Πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα παξάβνια
Λνηπά έθηαθηα έζνδα

02
03
04

12
13
14
15
16

5.134.531,77

5.293.032,79

1,03

4.789.802,03 0,93

0,90

238.879,00

424.267,37

1,78

397.644,72 1,66

0,94

67.640,00

59.194,33

0,88

59.194,33 0,88

1,00

1.957.504,14

1.829.541,27

0,93

1.375.274,66 0,70

0,75

162.199,00

235.015,25

1,45

233.210,31 1,44

0,99

137,64 1,25

0,01

1,00

2.670.199,63 1,00

1,00

54.140,74

1,42

54.140,74 1,42

1,00

5.202.150,66

1.632.597,58

0,31

1.586.679,15 0,31

0,97

0,00

32.080,37

0,00

20.801,37 0,00

0,65

176.738,98

221.415,37

1,25

221.415,37 1,25

1,00

4.941.361,59

1.502.769,90

0,30

1.502.769,90 0,30

1,00

33.865,47

-228.442,51

-6,75

-228.442,51 -6,75

1,00

50.184,62

104.774,45

2,09

70.135,02 1,40

0,67

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

582.597,27

907.107,45

1,56

759.186,11 1,30

0,84

582.597,27

907.107,45

1,56

759.186,11 1,30

0,84

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

110,00

20.674,20 187,95

21

Έζνδα παξειζόλησλ
νηθνλνκηθώλ εηώλ
Σαθηηθά έζνδα

22

Έθηαθηα έζνδα

3

Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη
απαηηήζεηο από Π.Ο.Δ.
Δηζπξάμεηο από δάλεηα

4.483.754,25

3.027.668,19

0,68

800.978,18 0,18

0,26

1.956.413,05

439.299,09

0,22

439.299,09 0,22

1,00

Δηζπξαθηέα ππόινηπα
πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ
εηώλ
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ
θαη ηξίησλ
Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ
δεκνζίνπ
Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ

2.527.341,20

2.588.369,10

1,02

361.679,09 0,14

0,14

1.788.745,00

1.447.643,19

0,81

1.446.060,31 0,81

1,00

1.512.850,00

1.176.134,41

0,78

1.176.134,41 0,78

1,00

13.000,00

6.743,78

0,52

5.160,90 0,40

0,77

4.123.326,24

4.123.326,24

1,00

4.123.326,24 1,00

1,00

21.315.105,19

16.431.375,44

0,77

13.506.032,02 0,63

0,82

2

31
32

4
41
42

Υξεκαηηθό ππόινηπν
πξνεγνύκελνπ έηνπο
FSUM ύλνια εζόδσλ
5
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ΔΞΟΓΑ.
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧ
Ζ ΔΞΟΓΧΝ

1
8.248.695,58

Γεζκεπζέλη
α
2
6.315.056,42

2.169.022,74

1.973.854,97

Ακνηβέο αηξεηώλ
θαη ηξίησλ

869.953,00

548.582,80

0,6
3

568.687,28

0,6
5

548.582,80

548.582,80

0,6
3

0,9
6

62

Παξνρέο ηξίησλ

2.080.821,30

1.570.921,49

1.672.161,78

1.561.755,67

Φόξνη - ηέιε

151.870,04

131.116,06

131.116,06

131.116,06

64

Λνηπά Γεληθά
έμνδα
Πιεξσκέο γηα ηελ
εμππεξέηεζε
δεκνζίαο πίζηεσο

369.417,22

261.251,97

261.251,97

261.251,97

41.640,95

38.304,04

0,8
0
0,8
6
0,8
0
0,9
2

1.561.755,67

63

0,7
5
0,8
6
0,7
1
0,9
2

38.304,04

38.304,04

0,7
5
0,8
6
0,7
1
0,9
2

0,9
3
1,0
0
0,8
9
1,0
0

66

Γαπάλεο
πξνκήζεηαο
αλαισζίκσλ

850.030,87

489.522,02

0,5
8

548.973,78

0,6
5

489.522,02

489.522,02

0,5
8

0,8
9

67

Πιεξσκέο Μεηαβηβάζεηο ζε
ηξίηνπο

1.700.939,46

1.299.219,93

0,7
6

1.299.919,93

0,7
6

1.299.219,93

1.299.219,93

0,7
6

1,0
0

68

Λνηπά Έμνδα

15.000,00

2.283,14

2.283,14

2.283,14

Δπελδύζεηο

8.359.262,59

1.933.067,13

1.933.067,13

1.933.067,13

71

Αγνξέο θηηξίσλ,
ηερληθώλ έξγσλ
θαη πξνκήζεηεο
παγίσλ

1.250.196,97

292.510,23

0,1
5
0,2
9
0,5
0

2.283,14

7

0,1
5
0,2
3
0,2
3

292.510,23

292.510,23

0,1
5
0,2
3
0,2
3

1,0
0
0,8
1
0,4
6

73

Έξγα

6.775.480,99

1.558.650,70

1.558.650,70

1.558.650,70

74

Μειέηεο, έξεπλεο,
πεηξακαηηθέο
εξγαζίεο θιπ

333.584,63

81.906,20

0,2
5
0,2
5

81.906,20

81.906,20

0,2
3
0,2
5

0,9
3
1,0
0

75

Σίηινη πάγηαο
επέλδπζεο
(ζπκκεηνρέο ζε
επηρεηξήζεηο)

0,00

8

Πιεξσκέο Π.Ο.Δ.,
απνδόζεηο θαη
πξνβιέςεηο

81

Πιεξσκέο Π.Ο.Δ.

82

Απνδόζεηο

83

Δπηρνξεγνύκελεο
Πιεξσκέο
Τπνρξεώζεσλ
Π.Ο.Δ.

85

6

Έμνδα

60

Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνύ

61

65

9
FSU
M

Πξνϋπ/ζκόο

%

Σηκνι/ληα

%

Δληαιζέληα

Πιεξσζέληα

%

%

2/1
0,7
7
0,9
1

3
6.539.564,91

3/1
0,7
9
0,9
1

4
6.305.890,60

5
6.305.890,60

1.973.854,97

1.973.854,97

5/1
0,7
6
0,9
1

5/3
0,9
6
1,0
0

1.983.261,99

131.191,51
294.781,46
38.304,04

2.393.653,23
629.173,65

0,2
3
0,2
5

1.682.573,38

0,00

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,0
0

0,0
0

4.517.357,36

2.015.783,76

0,4
5

1.095.632,76

0,2
4

2.015.783,76

2.015.783,76

0,4
5

1,8
4

968.891,36

871.657,24

935.050,18

871.657,24

1.144.126,52

1.144.126,52

1.144.126,52

0,00

0,00

0,9
7
0,1
1
0,0
0

871.657,24

1.526.850,00

0,9
0
0,7
5
0,0
0

0,00

0,00

0,9
0
0,7
5
0,0
0

0,9
3
7,1
2
0,0
0

Πξνβιέςεηο κε
είζπξαμεο
Απνζεκαηηθό

2.021.616,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.789,57

0,00

0,00

0,00

ύλνια δαπαλώλ

21.315.105,1
0

10.263.907,3
1

0,0
0
0,0
0
0,4
8

10.254.741,4
9

10.254.741,4
9

0,0
0
0,0
0
0,4
8

0,0
0
0,0
0
1,0
2

81.906,20

160.582,58
0,00

0,00
10.028.850,9
0

0,0
0
0,0
0
0,4
7
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ.

ΣΔΣΑΡΣΟ ΣΡΗΜΖΝΟ 2019

1

2

Σξέρνλ
Σξίκελν
έηνπο
3

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

7.407.750,66

6.737.398,99

6.353.188,47

ΑΠΑΗΣΖΔΗ

2.841.494,78

3.000.711,59

3.101.897,94

1,03

ΔΑ1

Απαηηήζεηο από
θόξνπο, ηέιε θιπ

2.595.548,55

2.755.484,43

2.921.342,92

1,06

ΔΑ2

Απαηηήζεηο από
Διιεληθό Γεκόζην

0,00

214.727,14

180.555,02

245.946,23
4.123.876,72

30.500,02
3.665.885,15

0,00
3.251.290,53

0,00
0,89

5.168,00

5.322,34

5.305,46

1,00

4.118.708,72

3.660.562,81

3.245.985,07

0,89

442.379,16

70.802,25

0,00

0,00

Γάλεηα πξνο ηξίηνπο
Γάλεηα από πηζησηηθά
ηδξύκαηα θαη
Οξγαληζκνύο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

α) Γάλεηα εζσηεξηθνύ

0,00

0,00

0,00

0,00

1.594.418,17

1.522.044,45

1.620.028,95

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ
ΓΑΝΔΗΑ

73.561,40

150.151,37

484.987,27

3,23

ΠΑ1

Μαθξνπξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο ζε
ηξάπεδεο

45.688,18

147.380,78

468.850,11

3,18

ΠΑ2

Βξαρππξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο ζε
ηξάπεδεο

27.873,22

2.770,59

16.137,16

5,82

1.008.857,00

1.003.553,10

760.753,52

0,76

920.680,20

830.838,51

756.174,08

0,91

74.448,40

69.657,49

0,00

0,00

0,00

2.330,00

91,04

0,04

13.728,40

100.727,10

4.488,40

0,04

511.999,77

368.339,98

374.288,16

1,02

Σέινο
Πξνεγνύκελν
Πξνεγ. έηνπο
ηξίκελν

Δ
ΔΑ

ΔΑ3
ΔΒ

Λνηπέο απαηηήζεηο

ΔΒ1

Σακείν

ΔΒ2

Καηαζέζεηο όςεσο θαη
πξνζεζκίαο

ΔΓ
ΔΓ1
ΔΓ2
ΔΓ3
Π
ΠΑ

ΠΒ

ΓΗΑΘΔΗΜΑ

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

ΛΟΗΠΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

ΠΒ1

Πξνκεζεπηέο

ΠΒ3

Τπνρξεώζεηο από
θόξνπο ηέιε

ΠΒ4
ΠΒ5
ΠΓ

Αζθαιηζηηθνί
νξγαληζκνί
Λνηπέο
βξαρππξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

Μεηαβνιή
%
3/2
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ΠΓ1
ΠΓ2
`

Έζνδα επόκελσλ
ρξήζεσλ
Έμνδα ρξήζεσο
δνπιεπκέλα
(πιεξσηέα)
Λνηπνί κεηαβαηηθνί
ινγαξηαζκνί
παζεηηθνύ

360.000,00

360.000,00

360.000,00

1,00

149.803,41

8.339,98

14.288,16

1,71

2.196,36

0,00

0,00

Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηεο έθζεζεο ηνπ ηέηαξηνπ
ηξηκήλνπ 2019 (από 01/01/2019 έσο 31/12/2019), όπσο απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί παξαζέηεη ηα
παξαθάησ.
Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ ηα νπνία πξνϋπνινγηζζήθαλ θαη δηακνξθώζεθαλ θαηόπηλ ησλ νδεγηώλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.38347/25-07-2018 (ΦΔΚ 3086/27-07-2018
ηεύρνο Β΄) παξνρή νδεγώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο
2019 (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξίζκ. 7028/2004 ΦΔΚ 253 ηεύρνο Β΄ απόθαζεο), θαη ην αξ. πξ. 942
ηεο 9 Ννεκβξίνπ 2018 Γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α επί ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Είηζαο, δηακνξθώζεθαλ γηα ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 ζην πνζό ησλ 20.549.702,62 € ζπλνιηθά κε ην εθηηκώκελν ηακεηαθό
ππόινηπν λα είλαη 4.025.019,15 €, (λα ζεκεηώζνπκε πσο ζην ηακεηαθό ππόινηπν πνζό 249.655,63
€ αθνξνύζε ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ Κιεξνδνηεκάησλ Απηνηεινύο Γηαρείξηζεο). Ο πξνϋπνινγηζκόο
επηθπξώζεθε από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ην αξ. πξ.
2171/08 Ηαλνπαξίνπ 2019.
Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ δηακνξθώζεθε ζην πνζό ησλ
21.315.105,10 €. Με ηελ Τπνρξεσηηθή αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ πνπ έγηλε ζύκθσλα κε
ην άξζξν 5 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, έγηλε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε ηα πξαγκαηηθά
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ κε ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο ηνπ 2018. Δπίζεο
εληζρύζεθε κε λέεο εγγξαθέο πηζηώζεσλ γηα πξάμεηο απνθάζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη θαηαλνκέο
γηα επελδπηηθέο δαπάλεο. Παξάιιεια έρνπλ αθαηξεζεί νη εθπηώζεηο ησλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ
θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο εθπηώζεηο από ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κεηά ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Δπηπιένλ από ην ππνπξγείν Δζσηεξηθώλ δόζεθε ζηελ ρξήζε ηνπ 2019
έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηέιε Γηαθήκηζεο. Δπηρνξεγήζεηο νη νπνίεο
δηακόξθσζαλ λέα πνζά ζηνπο ΚΑ
06 Δπηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζηνλ ΚΑ 07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα.
Σα πξνϋπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2019 ηνπ ΚΑ εζόδσλ 0 κε ηηο
παξαπάλσ αλακνξθώζεηο είλαη 5.134.531,77 € κε ην πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ επί ησλ
πξνϋπνινγηζζέλησλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 λα δηακνξθώλεηαη ζην 93% κε πνζό
εηζπξαρζέλησλ 4.789.802,03 €.
Σα πξνϋπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2019 ηνπ ΚΑ εζόδσλ 06 Έζνδα
από επηρνξεγήζεηο είλαη 2.670.199,63 € κε πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ γηα ην
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 100% θαη πνζό εηζπξαρζέλησλ 2.670.199,63 €.
Σα πξνϋπνινγηζζέληα έθηαθηα έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2019 ηνπ ΚΑ εζόδσλ 1 κε ηηο
παξαπάλσ αλακνξθώζεηο είλαη 5.202.150,66 € κε πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ
γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 31% θαη πνζό εηζπξαρζέλησλ 1.586.679,15 €.
Σα πξνϋπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2018 ηνπ ΚΑ εζόδσλ 2 έζνδα
παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά, κε ηηο παξαπάλσ
αλακνξθώζεηο είλαη 582.597,27 € κε πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ γηα ην ηέηαξην
ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 130% θαη πνζό εηζπξαρζέλησλ 759.186,11 €.
Σα πξνϋπνινγηζζέληα ηαθηηθά θαη έθηαθηα έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2019 ηνπ ΚΑ
εζόδσλ 32, πνπ αθνξνύλ αλείζπξαθηα ππόινηπα από βεβαησζέληα έζνδα ηα πξνεγνύκελα έηε.
Δίραλ πξνϋπνινγηζηεί ζε 2.527.341,20 €. Οη πξνβιέςεηο ζηνλ ΚΑ 85 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ
κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ (πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε )
εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο αλείζπξαθησλ ππνινίπσλ είλαη 2.021.616,00 € (κεηά ηηο
αλακνξθώζεηο). Σν πνζό πνπ εηζπξάρζεθε είλαη 361.679,09 € έσο θαη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ
2019. Σν πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ - πξνϋπνινγηζζέλησλ ηνπ ΚΑ εζόδσλ 32 εηζπξάμεηο από
αλείζπξαθηα ππόινηπα πξνεγνύκελσλ εηώλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο αλέξρεηαη ζην 71% ησλ
πξνϋπνινγηζζέλησλ (2.527.341,20 € κείνλ ηηο πξνβιέςεηο αλείζπξαθησλ ππνινίπσλ 2.021.616,00
€ = 505.725,20 €).
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Σα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 αλέξρνληαη ζην 63% ησλ
δηακνξθσζέλησλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Πνζό πνπ εηζπξάρζεθε 13.506.032,02 € καδί κε
ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ηεο 31/12/2018 ην νπνίν είλαη 4.123.326,24 €. Σν πνζνζηό απηό αληαλαθιά
θαη΄ νπζία θαη ηελ ζπλνιηθή εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ σο πξνο ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ Είηζαο
γηα ην 2019. Να ζεκεηώζνπκε πσο ηα εηζπξαρζέληα έζνδα ζηελ ρξήζε ηνπ 2019 κεηώζεθαλ κε
πνζό 228.442,51 € (κεηά από εηζπξάμεηο θαη αληηινγηζκνύο ησλ ΚΑΓ) ιόγσ απνρσξηζκνύ από ηα
βηβιία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ μερσξηζηή ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ (θεθαιαίσλ
απηνηεινύο δηαρείξηζεο) θαη ηελ δηαρείξηζε απηώλ.
Όζνλ αθνξά ηα επί κέξνπο εηζπξαρζέληα έζνδα ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ αλά θσδηθό αξηζκό,
παξαηεξνύκε όηη ηα εηζπξαρζέληα έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ
Γήκνπ (ΚΑ 01) είλαη 397.644,72 € ζην 166% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ κε 238.879,00 € . Σα
εηζπξαρζέληα έζνδα από ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ (ΚΑ 02) είλαη 59.194,33 ζην 88% (αθνξά
ηνπο ηόθνπο ησλ θαηαζέζεσλ ηα νπνία βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ)
ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ κε 67.640,00€. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη
δηθαηώκαηα (ΚΑ 03) είλαη 1.375.274,66 € ζην 70% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ κε
1.957.504,14 € (Ύδξεπζε – άξδεπζε – θαζαξηόηεηα ειεθηξνθσηηζκόο). Σα εηζπξαρζέληα έζνδα
από ινηπά ηέιε - δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ (ΚΑ 04) είλαη 233.210,31 € ζην 144% ησλ
πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ κε 162.199,00 €. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από θόξνπο θαη εηζθνξέο
είλαη 137,64 € ζην 125% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ 110,00 €. Από ηα ινηπά ηαθηηθά έζνδα
(ΚΑ 07) ηα εηζπξαρζέληα έζνδα είλαη 54.140,74 € ζην 142% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ κε
πνζό 38.000,00 €. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΚΑ 11)
είλαη 20.801,37 €, δελ γξάθηεθαλ έζνδα ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 ζηνλ ΚΑ 11,ηα
εηζπξαρζέληα έζνδα είλαη από ηελ πξνζθύξσζε δεκνηηθώλ εθηάζεσλ.
Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από δσξεέο – θιεξνλνκηέο – θιεξνδνζίεο είλαη κεδέλ. Σν αξλεηηθό πνζό
αθνξά ηελ απνκάθξπλζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ (Κεθάιαηα Απηνηεινύο δηαρείξηζεο) δελ
ππνινγίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε ηεο νκάδαο εζόδσλ Η θαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ σο πξνο
ηελ νκάδα εζόδσλ Η.
Από πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα –παξάβνια ΚΑ 15 ηα εηζπξαρζέληα έζνδα είλαη 70.135,02 € ζην
140% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ κε πνζό 50.184,62 €. Έζνδα από ινηπά έθηαθηα έζνδα
ΚΑ 16 δελ εγξάθεζαλ πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ θαη δελ είρακε εηζπξάμεηο. Σα
εηζπξαρζέληα έζνδα ηνπ ΚΑ 21 θαη 22 Έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ ηα νπνία
βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξώηε θνξά είλαη 759.186,11 €
ζην 130% ησλ
πξνϋπνινγηζζέλησλ κε πνζό 582.597,27 €.
ην ζεκείν απηό πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεηε
ώζηε ν Γήκνο Είηζαο λα έρεη ξεαιηζηηθνύο θαη εθηειέζηκνπο πξνϋπνινγηζκνύο. Ηδηαίηεξε
πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζηελ βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ εζόδσλ. Ζ πνξεία
είζπξαμεο ησλ εζόδσλ επεξεάδεη αλάινγα θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ επόκελσλ πξνϋπνινγηζκώλ,
σο πξνο ην ύςνο ησλ πνζώλ πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη εηδηθόηεξα ησλ νκάδσλ
εζόδσλ Η θαη ΗΗ. Αληίζηνηρα ππάξρεη κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δαπαλώλ αλαγθαίσλ γηα
ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ.
Όζνλ αθνξά, ηηο επελδπηηθέο δαπάλεο, ε πνξεία είζπξαμεο ησλ επηρνξεγήζεσλ, εμαξηάηαη από
ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, παξάιιεια κε ηελ απξόζθνπηε ξνή ρξεκαηνδνηήζεσλ απηώλ,
πιελ ηεο ΑΣΑ.
Ζ πξνζνρή πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηα έξγα ηα νπνία εγγξάθνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ,
λα είλαη ώξηκα θαη κε ηελ απόθαζε ρξεκαηνδόηεζεο λα δξνκνινγνύληαη γηα εθηέιεζε, ώζηε λα κελ
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πνζνζηό εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε κεγάιν κέξνο εγγξαθώλ γηα
πνζά έξγσλ, αιιά ζηελ νπζία αδξαλνπνηεκέλσλ ιόγσ κε σξίκαλζεο.
ηελ ζπλέρεηα νη πηζηώζεηο ησλ έξγσλ πξέπεη λα δηακνξθώλνληαη ζην ύςνο ησλ ζπκβάζεσλ
ησλ έξγσλ (κε απνδέζκεπζε πηζηώζεσλ). Να ππάξρεη ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
(ζύκθσλα κε ηηο πνιπεηείο δαπάλεο) ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαζέζηκεο πηζηώζεηο θαη ηελ δπλαηόηεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Οη πηζηώζεηο νη νπνίεο έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ην 2019 γηα
Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο είλαη 4.941.361.59 €. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα είλαη 30%
ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ κε πνζό 1.502.769,90 €.
Από ηηο πηζηώζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 γηα εηζπξάμεηο από δάλεηα
(ΚΑ 31) από ην πξόγξακκα Φηιόδεκνο Η ύςνπο 1.956.413,05 € έρνπλ εθηακηεπζεί παζά ύςνπο
439.299,09 €. Σα δάλεηα απηά είλαη επηρνξεγνύκελα σο πξνο ηα ηνθνρξενιύζηα.
Γηα ηα ινηπά έζνδα Κ.Α 4 Δηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ,
νπζηαζηηθά, ε νκάδα απηή ησλ εζόδσλ δελ αλαθέξεηαη ζε έζνδα ηνπ Γήκνπ θαζ΄ απηνύ κε ζθνπό
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ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλώλ γηα εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ, αιιά ζπιιεηηνπξγεί παξάιιεια
κε ηελ απόδνζε ησλ εηζπξάμεσλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ, κε ηνλ ΚΑΔ 82 ησλ εμόδσλ.
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019, ν Γήκνο έγγξαςε πηζηώζεηο 8.248.695,58
€, ηηκνιόγεζε ην 79% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ κε πνζό 6.539.564,91 € θαη εμόθιεζε ην 96% ησλ
ηηκνινγεζέλησλ πνζό 6.305.890,60 €.
ηηο επελδύζεηο αληίζηνηρα έγγξαςε πηζηώζεηο 8.359.262,59 €, ηηκνιόγεζε ην 29% ησλ
πξνϋπνινγηζζέλησλ πνζό 2.393.653,23 € θαη εμόθιεζε ην 23% ησλ ηηκνινγεζέλησλ πνζό
1.933.067,13 €.
ηηο πιεξσκέο πξνεγνύκελσλ εηώλ ΚΑ 81 (πιεξσκέο νθεηιώλ) έσο 31/12/2019, έγγξαςε ζην
πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεηο 968.891,36 €, κε ηηκνινγεκέλν ην 97% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ πνζό
935.050,18 €. Δμόθιεζε ην 93% ησλ ηηκνινγεζέλησλ πνζό 871.657,24 €. Δδώ πξέπεη λα
παξαηεξήζνπκε πσο νη νθεηιέο ησλ πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ είλαη έλα κέηξν ην νπνίν
παξαθνινπζεί ην παξαηεξεηήξην θαη πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ιήςεο κέηξσλ, θαζώο κειινληηθά από
ην 2019 ζα είλαη έλα από ηα θξηηήξηα ην νπνίν ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ έιεγρν ζε ΟΣΑ από ηηο
ΤΓΔ. Οη νθεηιέο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ πξέπεη λα βαίλνπλ ζπλερώο κεηνύκελεο.
Σα ζπλνιηθά πιεξσζέληα έμνδα ηνπ Γήκνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 10.254.741,49 € θαη είλαη
ην 48% ησλ δηακνξθσκέλσλ - πξνϋπνινγηζζέλησλ εμόδσλ ηνπ 2019. Σν πνζνζηό απηό αληαλαθιά
ηελ ζπλνιηθή εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζηα έμνδα ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ην 2019.
Από ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019 παξαηεξνύκε όηη νη
απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν είλαη απμεκέλεο θαηά 3%.
Ζ κείσζε, - ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν
δείρλεη ηελ πνξεία είζπξαμεο ησλ βεβαησκέλσλ εζόδσλ.
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ είλαη κεησκέλα θαηά 11% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν
ηξίκελν. Γελ έρνπκε θεθάιαηα απηνηεινύο δηαρείξηζεο ηελ 31/12/2019 απνρσξηζηήθαλ από ηνλ
Λνγηζηηθό ηνπ Γήκνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2019.
Οη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ απμήζεθαλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν. Ζ
αύμεζε απηή νθείιεηαη ζηα επηρνξεγνύκελα δάλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιόδεκνο Η ηα νπνία
άξρηζαλ λα εθηακηεύνληαη, γηα ηα νπνία αθόκε δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί νη ινγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο
ησλ ηνθνρξενιπζίσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ.
Οη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη κεησκέλεο θαηά 24% ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Έρνπκε αλαθεξζεί παξαπάλσ ζην ηκήκα ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ.
Πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ώζηε λα εκθαλίδνληαη
νθεηιέο απηέο κόλνλ απηώλ πνπ δελ επαξθεί ν ρξόλνο λα εληαικαηνπνηεζνύλ θαη λα εμνθιεζνύλ
ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.
Οη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ σο πξνο ηα έμνδα θαη έζνδα ηεο
ρξήζεο ηα νπνία ζα εμνθιεζνύλ θαη ζα εηζπξαρζνύλ ζηελ επόκελε ρξήζε δελ έρνπλ
ινγηζηηθνπνηεζεί αθόκε. Πιελ ησλ εζόδσλ ηα νπνία αθνξνύλ έζνδα επόκελσλ καθξνπξόζεζκα
ρξήζεσλ θαη όρη ηεο επόκελεο ρξήζεο θαη ηνπ ραξηνζήκνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πξνο ηαθηνπνίεζε κε
ηελ δήισζε εηζνδήκαηνο 2019.
Από ηα παξαπάλσ έζνδα ηνπ πίλαθα ΔΟΓΑ απηά πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ειέγρνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ε νκάδα εζόδσλ Η θαη ε
νκάδα εζόδσλ ΗΗ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 Α.Β1 θαη 3.Α.Β2 ηεο ΚΤΑ ππνπξγώλ Δζσηεξηθώλ Οηθνλνκηθώλ αξηζκ. νηθ. 38347 Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ
δήκσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. Καζώο θαη απηά πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηελ ζηνρνζεζία.
Οη ΚΑ εζόδσλ πνπ απνηεινύλ ηα έζνδα ηεο νκάδαο εζόδσλ Η είλαη νη παξαθάησ :
ΚΑΔ 01 Πξόνδνη από αθίλεηε πεξηνπζία
ΚΑΔ 02 Πξόζνδνη από θηλεηή πεξηνπζία
ΚΑΔ 03 Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα
ΚΑΔ 04 Έζνδα από ινηπά ηέιε δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ
ΚΑΔ 05 Φόξνη θαη εηζθνξέο
ΚΑΔ 07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα
ΚΑΔ 11 Έζνδα από εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ΚΑΔ 14 Γσξεέο θιεξνλνκηέο θιεξνδνζίεο
ΚΑΔ 15 Πξνζαπμήζεηο πξόζηηκα παξάβνια
ΚΑΔ 16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα
ΚΑΔ 21 Σαθηηθά έζνδα πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ
ΚΑΔ 22 Έθηαθηα έζνδα πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ.
ΚΑΔ 32 Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα παξειζόληα έηε
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Δπηπιένλ γηα ηελ ζηνρνζεζία ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηα παξαθάησ.
ΚΑΔ 1213 Έζνδα από πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα πινπνίεζε ηνπηθώλ πνιηηηθώλ
ΚΑΔ 1219 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο
ΚΑΔ 1326 Έζνδα από πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ
ΚΑΔ 1329 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο θαη έξγα
ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ΚΤΑ ηα έζνδα ηεο νκάδαο Η δηακνξθώλνληαη γηα ην ηέηαξην ηξίκελν
ηνπ 2019 ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.

ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ Η ΚΑΗ ΗΗ
ΚΑΘΧ ΚΑΗ Κ.Α ΗΓΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ (ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ )
2νπ ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2019
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ

Πξνϋπ/ζκόο

Δηζπξαρζέληα

%

1

3

3/1

01

Πξόζνδνη από αθίλεηε
πεξηνπζία

238.879,00

397.644,72

166,46

02

Πξόζνδνη από θηλεηή πεξηνπζία

67.640,00

59.194,33

87,51

03

Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε
θαη δηθαηώκαηα

1.957.504,14

1.375.274,66

70,26

04

Έζνδα από ινηπά ηέιε δηθαηώκαηα θαη παξνρή
ππεξεζηώλ

162.199,00

233.210,31

143,78

05

Φόξνη θαη εηζθνξέο

110,00

137,64

125,13

07

Λνηπά ηαθηηθά έζνδα

38.000,00

54.140,74

142,48

11

Έζνδα από ηελ εθπνίεζε
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο

0,00

20.801,37

14

Γσξεέο - θιεξνλνκηέο θιεξνδνζίεο

0,00

0,00

15

Πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα παξάβνια

50.184,53

70.135,02

16

Λνηπά έθηαθηα έζνδα

0,00

0,00

21

Σαθηηθά έζνδα

582.597,27

759.186,11

130,31

22

Έθηαθηα έζνδα

0,00

0,00

0,00

1213

Έζνδα από πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο γηα πινπνίεζε
ηνπηθώλ πνιηηηθώλ

0,00

0,00

0,00

1219

Λνηπέο επηρνξεγήζεηο

0,00

224,38

1326

Έζνδα από πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο γηα θάιπςε
επελδπηηθώλ δαπαλώλ

0,00

0,00

139,75

0,00

ΑΔΑ: ΨΣ2ΒΩΡΓ-6Ρ1
10
1329

Λνηπέο επηρνξεγήζεηο γηα
επελδύζεηο θαη έξγα

0,00

0,00

0,00

32

Δηζπξαθηέα ππόινηπα από
βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα
παξειζόληα έηε

505.725,20

361.679,09

71,52

FSUM

ύλνια εζόδσλ

3.602.839,14

3.331.628,37

92,47

Παξαηεξνύκε πσο ην πνζνζηό εθηέιεζεο ηεο νκάδαο εζόδσλ Η θαη ΗΗ (όπσο απηά ιακβάλνληαη
ππόςε θαη ζηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο έηνπο 2019 είλαη 92,47% ησλ δηακνξθσκέλσλ εζόδσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ 2019.
Ζ απόθιηζε ηδίσλ εζόδσλ θαη εζόδσλ ΠΟΔ (αζξνηζηηθά) δηα ηνπ ζηόρνπ ηδίσλ εζόδσλ θαη εζόδσλ
ΠΟΔ είλαη 7,53%. Πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 10% πνπ σο ζηόρνο ηίζεηαη γηα ηελ απόθιηζε εθηέιεζεο
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Δπηπιένλ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε πσο ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ηελ 31/12/2019 είλαη 3.251.290,53 €.
πλνςίδνληαο όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηνπο πίλαθεο ησλ εζόδσλ,
εμόδσλ ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019,
θαζώο θαη ηνλ πίλαθα ηεο νκάδαο εζόδσλ Η, θαη ηηο εηζπξάμεηο ηεο νκάδαο εζόδσλ ΗΗ παξαηεξνύκε
όηη ε απόθιηζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ ησλ νκάδσλ
εζόδσλ Η θαη ΗΗ ζε ζρέζε κε ηα πξνϋπνινγηζζέληα δηακνξθσζέληα έζνδα ηνπ δήκνπ γηα ηηο νκάδεο
εζόδσλ Η θαη ΗΗ, γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 είλαη 7,53%, κηθξόηεξε ηνπ νξίνπ 10% πνπ ηίζεηαη
σο ζηόρνο.
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΕΔΡΒΑ ΒΑΗΛΗΚΖ».
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνύ
έιαβε ππόςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Δγθξίλεη ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 4νπ ηξηκήλνπ 2019 (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266
ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.
3979/2011), ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
κε ηελ ππ’ αξηζ. 61/2020 Απόθαζή ηεο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 738/20-1-2020 εηζεγεηηθή
έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην εηζεγεηηθό ζθέινο ηεο
παξνύζαο απόθαζεο.
H Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 21/2020.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ..

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.
ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ.

ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ..
Σ.Τ.

