
 1 

          
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδξα: Διενύζα 
     Αξ. Απνθ.: 248/2019 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ην Πξαθηηθό Αξ. 11/01-08-2019  ζπλεδξίαζεο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
  Έγθξηζε έθζεζεο εζόδσλ – εμόδσλ 2νπ ηξηκήλνπ 
2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ έιεγρν 
πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019.  

  ηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Διενχζαο θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην παιαηφ Γεκνηηθφ Καηάζηεκα επί ηεο νδνχ Λαζθαξίλαο 3α , 
ζήκεξα ζηηο 1 ηνπ κήλα Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 
19.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, 
χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 12298/26-07-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε 
νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Διενχζαο θαη ζηνπο 
Πξνέδξνπο ή εθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 
3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απνθάζεσο. 

  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 βξέζεθαλ παξφληεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο νη δέθα ηέζζεξηο (14), 
δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Γθαξαιέαο Γεκήηξηνο (Πξνεδξεχσλ) 
  2.  θήθαο Νηθφιανο  
  3.  Γεσξγνχιε Γηαλλνχια 
  4.  Ράξξαο Φψηηνο 
  5.  Γξίβαο Πεξηθιήο 
  6.  Μάζηαθαο Θσκάο  
  7.  Λάκπξνπ Γεκήηξηνο 
   

 

  8. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο  
  9. Λενληίνπ Κσλ/λνο 
10.Σζαθαλίθαο Γεκήηξηνο 
11. Xαλδφιηαο Απφζηνινο  
12. Καινγήξνπ Ησάλλα 
13. ηέθνο Θεφδσξνο 
14. Σδίκαο Γεκήηξηνο 
  

 

         ΑΠΟΝΣΔ 
1. Ληάθνο Παλαγηψηεο 
2. ηαιίθαο Γεψξγηνο 

3. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο 
4. Καξαηαζίηζαο Αλέζηεο 

5. Μπφηζηνπ Γήκεηξα 
6. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα 

7. Παπαγηαλλφπνπινο Υξήζηνο 
8. Γθνπγηάλλνο Δπάγγεινο 
9. Βνχδαο Υξπζφζηνκνο 

10. Μαηζάγθαο Δκκαλνπήι 
11. Καιφγεξνο Γεκήηξηνο 

12. Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο 
13. Εηάθθαο Γεψξγηνο 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
  ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ: 
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 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Πξφεδξνη θαη Δθπξφζσπνη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ.  

 Ο ππεξεζηαθφο Γξακκαηέαο θ. Γξφζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ  
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
  Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. θ. ηαιίθαο Γεψξγηνο, Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο θαη Καιφγεξνο 
Γεκήηξηνο  πξνζήιζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο, ελψ νη Γεκνηηθνί 
χκβνπινη θ.θ. Υαλδφιηαο Απφζηνινο θαη Σδίκαο Γεκήηξηνο απνρψξεζαλ απφ ηελ 
ζπλεδξίαζε θαηά ηελ ζπδήηεζε θαη πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 27νπ ζέκαηνο ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
  Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ 
Πξνεδξεχνληα ηεο ζπλεδξίαζεο, Αληηπξφεδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γθαξαιέα 
Γεκεηξίνπ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νκφθσλα απνθάλζεθε φηη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ή αλαθέξνληαη ζε 
έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο θαη επηβάιιεηαη ε 
ζπδήηεζή ηνπο θαζψο  απφ ηελ κε ζπδήηεζή ηνπο δηαθπβεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
Γήκνπ.  

  Δπί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο :     
  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, 
αλαθεξφκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ράξξα Φψηην, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ έθζεζε κε ηα 
απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ 2019, πνπ έρεη ζπληαρζεί 
θαη θαηαηεζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 219/2019 
Απφθαζή ηεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεχζπλνπ πξντζηακέλεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαηαηέζεθε πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηα πξαθηηθά θαη έρεη 
σο εμήο: 

      «                 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
       ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      ΔΓΡΑ: ΔΛΔΟΤΑ 
 

   ΑΡ. ΑΠΟΦ.  219/2019 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ην Πξαθηηθό Αξ. 27/30-07-2019 ζπλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

«Εκθεζη εζόδων –εξόδων 2
ος

 ηπιμήνος 2019 για ηον 

έλεγσο ςλοποίηζηρ ηος πποϋπολογιζμού οικον.έηοςρ 

2019» 
 

 
  ηελ Διενχζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 30 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, 
εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 13.30 κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ 12339/26-07-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ & ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ 
ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, 
γηα λα ζπδεηήζεη θαη απνθαζίζεη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε λφκηκεο απαξηίαο, αθνχ ζε ζχλνιν 
επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα έμε  (6) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
1. Πιηάθνο Μηραήι-Πξφεδξνο   
2. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο-Μέινο 1. Γθνπγηάλλνο Δπάγγεινο 
3. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο-.Μέινο  
4. Γεσξγνχιε Γηαλλνχια -Μέινο 
5. Μάζηαθαο Θσκάο-Μέινο 
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6. Γθαξαιέαο Γεκήηξηνο-Μέινο 
 

 
Δπίζεο παξεπξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. ηαχξνπ Αγγειηθή γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 2o εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  2νπ  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 ηεο 
Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ,πνπ αλαθέξεη ηα θάησζη: 
 

           
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 

        ΔΓΡΑ ΔΛΔΟΤΑ 
        ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: ΛΔΧΦΟΡΟ  
        ΠΑΑΡΧΝΟ 1 

        T.K.: 454 45 
ΣΖΛ.: 2651062330 
FAX: 2651062794 
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr 
Πιεξ.: Σζάκνο Γξεγόξηνο  
Σει. : 26533 60009 

 

                            
                                                            Διενύζα  :  15/07/2019 

                                                 Α.Π.   :          11211 
              
                          Πξνο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                          ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

ΘΔΜΑ :  ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  2νπ  ΣΡΗΜΖΝΟΤ  2019 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ  παρ.9 τοσ άρθροσ 
266 τοσ Ν.3852/2010 ΟΠΧ ΔΥΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ παρ 4 

τοσ άρθροσ 43 τοσ ν. 3979/2011 

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 

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_N0000011618_N0000013118_S0000065988
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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πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε έθζεζε, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο". 

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 θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο 
κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

Ζ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ 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 4.945.814,36 2.125.854,55 0,43 2.053.869,23 0,42 0,97 

01 Πξφζνδνη απφ 
αθίλεηε πεξηνπζία 

238.879,00 113.915,48 0,48 41.933,54 0,18 0,37 

02 Πξφζνδνη απφ θηλεηή 
πεξηνπζία 

67.640,00 27.893,95 0,41 27.893,95 0,41 1,00 

03 Έζνδα απφ 
αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 
δηθαηψκαηα 

1.957.504,14 578.146,38 0,30 578.146,38 0,30 1,00 

04 Έζνδα απφ ινηπά 
ηέιε - δηθαηψκαηα θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ 

132.209,00 103.037,95 0,78 103.034,57 0,78 1,00 

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Έζνδα απφ 
επηρνξεγήζεηο 

2.545.272,22 1.301.184,52 0,51 1.301.184,52 0,51 1,00 

07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 4.200,00 1.676,27 0,40 1.676,27 0,40 1,00 

1 Έθηαθηα έζνδα 4.291.001,17 622.275,69 0,15 604.052,07 0,14 0,97 

11 Έζνδα απφ ηελ 
εθπνίεζε θηλεηήο θαη 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

0,00 19.909,92 0,00 7.785,04 0,00 0,39 

12 Δπηρνξεγήζεηο γηα 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ 

146.012,02 176.855,00 1,21 176.855,00 1,21 1,00 

13 Δπηρνξεγήζεηο γηα 
επελδπηηθέο δαπάλεο 

4.060.939,15 619.085,90 0,15 619.085,90 0,15 1,00 

14 Γσξεέο - θιεξνλνκηέο 
- θιεξνδνζίεο 

33.865,47 -228.716,07 -6,75 -228.716,07 -
6,75 

1,00 

15 Πξνζαπμήζεηο - 
πξφζηηκα - παξάβνια 

50.184,53 35.140,94 0,70 29.042,20 0,58 0,83 

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

2 Έζνδα παξειζφλησλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ 

582.597,27 752.618,60 1,29 551.768,27 0,95 0,73 

21 Σαθηηθά έζνδα 582.597,27 752.618,60 1,29 551.768,27 0,95 0,73 

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. 

5.652.696,04 2.590.274,63 0,46 165.649,63 0,03 0,06 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051513
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051513
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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31 Δηζπξάμεηο απφ 
δάλεηα 

3.125.354,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Δηζπξαθηέα 
ππφινηπα 
πξνεγνχκελσλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ 

2.527.341,20 2.590.274,63 1,02 165.649,63 0,07 0,06 

4 Δηζπξάμεηο ππέξ 
Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

1.621.430,00 648.670,20 0,40 648.670,20 0,40 1,00 

41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ 
δεκνζίνπ 

1.374.050,00 524.014,40 0,38 524.014,40 0,38 1,00 

42 Δηζπξάμεηο ππέξ 
ηξίησλ 

13.000,00 2.465,80 0,19 2.465,80 0,19 1,00 

5 Υξεκαηηθφ ππφινηπν 
πξνεγνχκελνπ έηνπο 

4.123.326,24 4.123.326,24 1,00 4.123.326,24 1,00 1,00 

FSUM χλνια εζφδσλ 21.216.865,08 10.863.019,91 0,51 8.147.335,64 0,38 0,75 

 
ΔΞΟΓΑ. 
 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑ

ΙΩΣΗ 

ΕΞΟΔΩΝ 

Πποϋπ/ζμόρ Δεζμεςθένηα % Τιμολ/νηα % Ενηαλθένηα Πληπωθένηα % % 

  1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 
6 Έξοδα 8.030.829,08 6.252.404,83 0,78 2.793.831,74 0,35 2.565.516,40 2.416.572,38 0,30 0,86 

60 Αμοιβέρ και έξοδα 

πποζυπικού 

2.151.687,74 2.097.685,63 0,97 975.859,63 0,45 937.963,57 935.054,55 0,43 0,96 

61 Αμοιβέρ αιπεηών 

και ηπίηυν 

792.411,74 546.439,47 0,69 269.732,93 0,34 216.984,91 210.179,79 0,27 0,78 

62 Παποσέρ ηπίηυν 2.053.973,19 1.621.826,92 0,79 633.843,39 0,31 568.490,43 557.008,38 0,27 0,88 

63 Φόποι - ηέλη 141.882,05 58.822,42 0,41 14.077,13 0,10 14.077,13 5.724,13 0,04 0,41 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 350.425,43 186.189,73 0,53 117.415,67 0,34 86.547,07 65.059,42 0,19 0,55 

65 Πληπυμέρ για ηην 
εξςπηπέηηζη 

δημοζίαρ πίζηευρ 

37.640,95 37.640,95 1,00 25.955,23 0,69 25.955,23 25.955,23 0,69 1,00 

66 Δαπάνερ 
ππομήθειαρ 

αναλυζίμυν 

838.337,55 620.635,95 0,74 244.722,73 0,29 203.273,03 168.059,78 0,20 0,69 

67 Πληπυμέρ - 

Μεηαβιβάζειρ ζε 
ηπίηοςρ 

1.656.470,43 1.080.733,29 0,65 511.710,64 0,31 511.710,64 449.016,71 0,27 0,88 

68 Λοιπά Έξοδα 8.000,00 2.430,47 0,30 514,39 0,06 514,39 514,39 0,06 1,00 

7 Επενδύζειρ 8.731.670,34 6.693.910,95 0,77 662.811,98 0,08 559.591,21 355.384,28 0,04 0,54 

71 Αγοπέρ κηιπίυν, 
ηεσνικών έπγυν και 

ππομήθειερ παγίυν 

1.089.778,68 860.233,30 0,79 69.745,03 0,06 53.377,03 52.771,91 0,05 0,76 

73 Έπγα 7.324.147,59 5.677.609,35 0,78 560.229,89 0,08 473.377,12 299.662,37 0,04 0,53 

74 Μελέηερ, έπεςνερ, 

πειπαμαηικέρ 
επγαζίερ κλπ 

317.744,07 156.068,30 0,49 32.837,06 0,10 32.837,06 2.950,00 0,01 0,09 

75 Τίηλοι πάγιαρ 

επένδςζηρ 

(ζςμμεηοσέρ ζε 
επισειπήζειρ) 

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

8 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε., 

αποδόζειρ και 

πποβλέτειρ 

4.437.135,89 1.547.428,93 0,35 1.016.715,69 0,23 1.382.741,36 1.370.871,99 0,31 1,35 

81 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε. 1.027.469,89 1.019.252,87 0,99 935.050,18 0,91 869.199,79 857.330,42 0,83 0,92 

82 Αποδόζειρ 1.388.050,00 528.176,06 0,38 81.665,51 0,06 513.541,57 513.541,57 0,37 6,29 
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83 Επισοπηγούμενερ 

Πληπυμέρ 

Υποσπεώζευν 

Π.Ο.Ε. 

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

85 Πποβλέτειρ μη 

είζππαξηρ 

2.021.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεμαηικό 17.229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FSUM Σύνολα δαπανών 21.216.865,08 14.493.744,71 0,68 4.473.359,41 0,21 4.507.848,97 4.142.828,65 0,20 0,93 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ. 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΡΗΜΖΝΟ 2019 

    
Σέινο 

Πξνεγ. έηνπο 
Πξνεγνύκελν 

ηξίκελν 

Σξέρνλ 
Σξίκελν 

έηνπο 

Μεηαβνιή 

    % 

    1 2 3 3/2 

Δ 
ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
7.407.750,66 7.054.303,87 7.068.528,66   

ΔΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 2.841.494,78 2.955.465,60 2.993.219,42 1,01 

ΔΑ1 
Απαηηήζεηο απφ 

θφξνπο, ηέιε θιπ 
2.595.548,55 2.701.752,65 2.711.683,86 1,00 

ΔΑ2 
Απαηηήζεηο απφ 

Διιεληθφ Γεκφζην 
0,00 0,00 0,00   

ΔΑ3 Λνηπέο απαηηήζεηο 245.946,23 253.712,95 281.535,56 1,11 

ΔΒ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 4.123.876,72 3.656.459,11 4.004.506,99 1,10 

ΔΒ1 Σακείν 5.168,00 5.471,87 12.395,03 2,27 

ΔΒ2 
Καηαζέζεηο φςεσο 

θαη πξνζεζκίαο 
4.118.708,72 3.650.987,24 3.992.111,96 1,09 

ΔΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

442.379,16 442.379,16 70.802,25 0,16 

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

ΔΓ2 
Γάλεηα απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα 
θαη Οξγαληζκνχο 

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

ΔΓ3 
α) Γάλεηα 

εζσηεξηθνχ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Π 
ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 
1.594.418,17 1.160.009,65 1.264.369,82   

ΠΑ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ 

73.561,40 56.770,45 52.614,61 0,93 

ΠΑ1 
Μαθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε 

ηξάπεδεο 
45.688,18 45.688,18 45.688,18 1,00 

ΠΑ2 
Βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε 

ηξάπεδεο 
27.873,22 11.082,27 6.926,43 0,63 
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ΠΒ 
ΛΟΗΠΔ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
1.008.857,00 590.109,21 846.111,59 1,43 

ΠΒ1 Πξνκεζεπηέο 920.680,20 435.917,14 686.940,08 1,58 

ΠΒ3 
Τπνρξεψζεηο απφ 

θφξνπο ηέιε 
74.448,40 90.415,85 79.156,08   

ΠΒ4 
Αζθαιηζηηθνί 
νξγαληζκνί 

0,00 1.075,58 2.193,04   

ΠΒ5 
Λνηπέο 

βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

13.728,40 62.700,64 77.822,39 1,24 

ΠΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

511.999,77 513.129,99 365.643,62 0,71 

ΠΓ1 
Έζνδα επφκελσλ 

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

ΠΓ2 
Έμνδα ρξήζεσο 

δνπιεπκέλα 
(πιεξσηέα) 

149.803,41 150.933,63 5.643,62 0,04 

` 
Λνηπνί κεηαβαηηθνί 

ινγαξηαζκνί 
παζεηηθνχ 

2.196,36 2.196,36 0,00   

 
 
  Ζ  νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηεο έθζεζεο 
ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ 2019 (απφ 01/01/2019 έσο 30/06/2019), 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.38347/25-07-2018 
(ΦΔΚ 3086/27-07-2018 ηεχρνο Β΄) παξνρή νδεγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2019 (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξίζκ. 
7028/2004 ΦΔΚ 253 ηεχρνο Β΄  απφθαζεο),  θαη  ην αξ. πξ. 942 ηεο  9 Ννεκβξίνπ 2018 
Γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Είηζαο, δηακνξθψζεθαλ (έζνδα) 
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 ζην πνζφ ησλ 20.549.702,62 € ζπλνιηθά κε ην 
εθηηκψκελν ηακεηαθφ ππφινηπν λα είλαη 4.025.019,15 € (λα ζεκεηψζνπκε πσο ζην 
ηακεηαθφ ππφινηπν πνζφ 249.655,63 € αθνξά ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ 
Κιεξνδνηεκάησλ Απηνηεινχο Γηαρείξηζεο). Ο πξνυπνινγηζκφο επηθπξψζεθε απφ ηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ην αξ. πξ. 2171/08 
Ηαλνπαξίνπ 2019.     
     Καηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ δηακνξθψζεθε ζην 
πνζφ ησλ 21.216.865,08 €. 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 2018. Καζψο επίζεο εληζρχζεθε κε λέεο εγγξαθέο 
πηζηψζεσλ γηα πξάμεηο απνθάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκήο  γηα επελδπηηθέο 
δαπάλεο.   
     Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2019 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 0, κε ηηο παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 4.945.814,36 € κε πνζφ 
εηζπξαρζέλησλ 2.053.869,23 € θαη  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα 
ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 42%.  
     Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2019 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 06, Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο είλαη 2.545.272,22 €  κε πνζφ 
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εηζπξαρζέλησλ 1.301.184,52 € θαη  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα 
ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 51%.  
     Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα  έθηαθηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2019 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 1, κε ηηο παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 4.291.001,17 € κε πνζφ 
εηζπξαρζέλησλ 604.052,07 € θαη πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην 
δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 14%. 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα  ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2019 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 21 (δελ έρνπκε έθηαηα έζνδα πξσηνβεβαησκέλα γηα ην 2019), 
έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά, κε ηηο 
παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 582.597,27 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 551.768,27 €  
πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 
95%. 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα ηαθηηθά θαη έθηαθηα  έζνδα ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2019 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 3  Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο 
απφ Π.Ο.Δ αθνξνχλ:   
α) Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα> ηνλ Κ.Α 31 έρνπλ Πξνυπνινγηζζεί 3.125.354,84 € γηα 
εηζπξάμεηο απφ δάλεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2019 δελ 
έρνπλ εηζπξαρζεί εθηακηεπζεί ρξήκαηα απφ δάλεηα.   
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 2.527.341,20 €.  Παξάιιεια έρνπλ εγγξαθεί  πξνβιέςεηο 
ζηνλ ΚΑ 85 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ  κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 
βεβαησκέλσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε   πνζφ  2.021.616 € (κεηά ηηο 
αλακνξθψζεηο).   Σν πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε είλαη  165.649,63 € γηα ην  δεχηεξν  
ηξίκελν ηνπ 2019. Σν  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ - πξνυπνινγηζζέλησλ ηνπ ΚΑ εζφδσλ 
32  εηζπξάμεηο απφ αλείζπξαθηα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ εηψλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο  
(θαζαξφ πνζφ  505.725,20 €) γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 είλαη ζην 33%. Με   
αλαγσγή ηνπ εμακήλνπ ζην ζχλνιν ηεο ρξνληάο αλέξρνληαη ζην 66% πνζνζηφ κε  
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2019. Δθφζνλ ε 
είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηεο νκάδαο ΗΗ (Κ.Α 32) παξακείλεη ζε απηά ηα επίπεδα θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ  2019 δελ παξνπζηαζζνχλ βειηησκέλα, ηφηε ν 
Γήκνο Είηζαο ζα πξέπεη λα αλακνξθψζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ απμάλνληαο ην χςνο 
ησλ πξνβιέςεσλ κε παξάιιειε κείσζε ησλ εμφδσλ (δαπαλψλ) πνπ έρεη εγγξάςεη 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, ψζηε απηφο λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθφο θαη πινπνηήζηκνο.    
       
     Σα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα ηνπ δήκνπ γηα ην  δεχηεξν  ηξίκελν ηνπ 2019 
αλέξρνληαη ζην 38% ησλ δηακνξθσζέλησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνζφ πνπ 
εηζπξάρζεθε  8.147.335,64 € καδί κε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο 31/12/2018 ην νπνίν 
είλαη 4.123.326,24 € 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 18%. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα απφ ηελ θηλεηή 
πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ 41% (αθνξά ηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεσλ ηα νπνία βεβαηψλνληαη 
θαη εηζπξάηηνληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ). Σα εηζπξαρζέληα έζνδα  απφ ηα 
αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα είλαη ζην 30%  ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ 
(Ύδξεπζε – άξδεπζε – 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 78% 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) είλαη 
ηα έζνδα πνπ αλαθέξνληαη σο νκάδα Η ζην άξζξν 3 ηκήκα Β.1 ηεο  ΚΤΑ νηθ.38347/25-
07-2018 (ΦΔΚ 3086/27-07-2018 ηεχρνο Β΄) παξνρή νδεγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2019 θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζην 
χςνο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 
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Σα  έζνδα ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη 
μερσξηζηά κε απνθάζεηο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε,  νη 
πηζηψζεηο απηέο γξάθνληαη  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηκήκα Α.1 
ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ θαη δελ επηηξέπεηαη ε παξέθθιηζε ζηελ εγγξαθή δηαθνξεηηθψλ 
πηζηψζεσλ απφ ηα πνζά ηα νπνία έρνπλ  εγθξίλεη.    
Δπίζεο ζπκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε - θαηάξηηζε ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
είλαη, πιένλ ησλ εζφδσλ ηεο νκάδαο Η (άξζξν 3 Β.1 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ), ηα έζνδα ηεο 
νκάδαο ΗΗ  (άξζξν 3 Β.2 αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο απφ  πξνεγνχκελα έηε ηεο απηήο 
ΚΤΑ) θαη ηα έζνδα ηεο νκάδαο ΗΗΗ (άξζξν 3 Β.5 ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν θπξίσο). Σα 
έζνδα απηά  πξνζαξκφδνληαη  ζην χςνο, φπσο  απηά δηακνξθψζεθαλ θαηά ην 
πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε πνπ αλαθέξακε 
παξαπάλσ.  
Σα έζνδα ηεο νκάδαο Η θαη ΗΗ  νη θαηαλνκέο πηζηψζεσλ θαζψο θαη ην  ρξεκαηηθφ 
ππφινηπν εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηφπηλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηα νπνία 
παξαθνινπζνχληαη γηα ηελ  θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ζηελ ζπλέρεηα 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (πνξεία είζπξαμεο ηνπο)  απφ  ην 
Παξαηεξεηήξην νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Σν νπνίν   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 πνπ αζθεί. 
 
    Σα έζνδα ηεο νκάδαο εζφδσλ Η απνηεινχληαη  απφ ηνπο παξαθάησ Κσδηθνχο 
αξηζκνχο εζφδσλ,  ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.38347/25-07-2018 (ΦΔΚ 3086/27-07-2018 
ηεχρνο Β΄) παξνρή νδεγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, 
νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2019. 
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 Η δηακνξθψλνληαη γηα ην δεχηεξν  ηξίκελν ηνπ 2019 ζχκθσλα 
κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ Η  
2νπ ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2019  

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 
Πποϋπ/ζμόρ Ειζππασθένηα % 

    1 3 3/1 

01 
Ππόζοδοι από ακίνηηη 

πεπιοςζία 
238.879,00 41.933,54 17,55 
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02 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 67.640,00 27.893,95 41,24 

03 
Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη 

και δικαιώμαηα 
1.957.504,14 578.146,38 29,53 

04 

Έζοδα από λοιπά ηέλη - 

δικαιώμαηα και παποσή 

ςπηπεζιών 

132.209,00 103.034,57 77,93 

05 Φόποι και ειζθοπέρ 110,00 0,00 0,00 

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 4.200,00 1.676,27 39,91 

11 
Έζοδα από ηην εκποίηζη 

κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 
0,00 7.785,04   

14 
Δυπεέρ - κληπονομιέρ - 

κληποδοζίερ 
0,00 0,00 0,00 

15 
Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - 

παπάβολα 
50.184,53 29.042,20 57,87 

16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 0,00 0,00   

21 Τακηικά έζοδα 582.597,27 551.768,27 94,71 

22 Έκηακηα έζοδα 0,00 0,00   

FSUM Σύνολα εζόδων 3.033.323,94 1.341.280,22 44,22 

 
 
 
ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πξνο ηελ νκάδα 
εζφδσλ Η ε νπνία είλαη ζην 44,22% ζην εμάκελν θαη κε απιή αλαγσγή ζην έηνο θζάλεη 
ην 88,44%. Απφθιηζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά 1,56%. 
 
    
ηνλ παξαπάλσ  πίλαθα  ζπκπεξηιακβάλνπκε πιένλ  φια ηα ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ ηα 
νπνία πεξηιακβάλεη ν πίλαθαο ζηνρνζεζίαο φπσο. 
Σελ γξακκή 3.α   Ίδηα έζνδα.  
Σελ γξακκή 3.β   Ίδηα έζνδα πνπ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά.  
Σελ γξακκή 4   Έζνδα πνπ πξνβιέπνληαη λα εηζπξαρζνχλ απφ απαηηήζεηο ΠΟΔ ηνπ 
πίλαθα ζηνρνζεζίαο. 
 
Ο αλσηέξσ πίλαθαο δηακνξθψλεηαη  φπσο πξνθχπηεη παξαθάησ. 
 
 

ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ Η ΚΑΗ ΗΗ                                                                                                
ΚΑΘΧ ΚΑΗ Κ.Α ΗΓΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ (ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ 

)     2νπ ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2019  
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Κ.Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 
Πποϋπ/ζμόρ Ειζππασθένηα % 

    1 3 3/1 

01 
Ππόζοδοι από ακίνηηη 

πεπιοςζία 
238.879,00 41.933,54 17,55 

02 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 67.640,00 27.893,95 41,24 

03 
Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη 

και δικαιώμαηα 
1.957.504,14 578.146,38 29,53 

04 

Έζοδα από λοιπά ηέλη - 

δικαιώμαηα και παποσή 

ςπηπεζιών 

132.209,00 103.034,57 77,93 

05 Φόποι και ειζθοπέρ 110,00 0,00 0,00 

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 4.200,00 1.676,27 39,91 

11 
Έζοδα από ηην εκποίηζη 

κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 
0,00 7.785,04   

14 
Δυπεέρ - κληπονομιέρ - 

κληποδοζίερ 
33.865,47 -228.716,07   

15 
Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - 

παπάβολα 
50.184,53 29.042,20 57,87 

16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 0,00 0,00   

21 Τακηικά έζοδα 582.597,27 551.768,27 94,71 

22 Έκηακηα έζοδα 0,00 0,00 0,00 

1213 

Έζοδα από ππογπαμμαηικέρ 

ζςμβάζειρ για ςλοποίηζη 

ηοπικών πολιηικών  

0,00 0,00 0,00 

1219 Λοιπέρ επισοπηγήζειρ  0,00 0,00 0,00 

1326 

Έζοδα από ππογπαμμαηικέρ 

ζςμβάζειρ για κάλςτη 

επενδςηικών δαπανών 

0,00 0,00 0,00 

1329 
Λοιπέρ επισοπηγήζειρ για 

επενδύζειρ και έπγα 
0,00 0,00 0,00 
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32 

Ειζππακηέα ςπόλοιπα από 

βεβαιυθένηα έζοδα καηά ηα 

παπελθόνηα έηη  

505.725,20 165.649,63 32,75 

FSUM Σύνολα εζόδων 3.572.914,61 1.278.213,78 35,78 

 
 
παξαηεξνχκε φηη ηα εηζπξαρζέληα ίδηα έζνδα φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 
ζηνρνζεζίαο πνπ πξνβιέπεη ε ΚΤΑ 34574/05-07-2018  (ΦΔΚ 2942/20-07-2018 ηεχρνο 
Β)  θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ζηνρνζεζίαο, ππνινγηζκνχ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 
θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ  ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 
πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ην παξαηεξεηήξην 
Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ – Θέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ είλαη 1.278.213,78 € (κε ηα πνζά ηνπ Κ.Α εζφδσλ 
1421). 
     Με ηελ απφθαζε 156/18-04-2019 ΑΓΑ:66Π4ΩΡΓ-Σ13 ηξνπνπνηήζεθε ν πίλαθαο 
ζηνρνζεζίαο  2019 κεηά ηελ ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε ηεο ΚΤΑ 38347/25-07-2018 
(ΦΔΚ 3086/27-07-2018 ηεχρνο Β). χκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο ηνπ 2019 ηα 
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Γήκνπ Είηζαο (εηζπξαρζέληα έζνδα) γηα ηα ίδηα έζνδα 
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.428.093 €. Παξαηεξνχκε πσο ηα εηζπξαρζέληα ίδηα έζνδα ηνπ 
δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019 είλαη 1.278.213 €  δηαθνξά 149.880,00, παξνπζηάδνπλ 
απφθιηζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά 7.069 € (1.428.093*10%= 142.809,30) θαη σο 
πνζνζηφ ζην  0,5% επηπιένλ. Γεδνκέλνπ φηη είκαζηε ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019   
κεηά απφ εθινγηθέο δηαδηθαζίεο γηα αλάδεημε λέαο δεκνηηθή αξρήο. Γελ έρνπλ 
εηζπξαρζεί έζνδα ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο βεβαίσζεο εζφδσλ, ελψ έρνπλ ππνινγηζζεί 
ζηελ ζηνρνζεζία γηα είζπξαμε ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2019. Τπάξρεη ε  δπλαηφηεηα, 
απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα αλακνξθψζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ  ζην ηξίην ηξίκελν 
ηνπ 2019 εθφζνλ πξνθχςεη απφθιηζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηνλ 
έιεγρν ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ. Καζψο θαη, ιφγσ φηη ε  δηακφξθσζε ηνπ παξαπάλσ 
απνηειέζκαηνο   πξνθχπηεη απφ ηνλ ΚΑ 1421 (Κεθάιαηα Απηνηεινχο Γηαρείξηζεο κε 
αξλεηηθά έζνδα, έζνδα ηα νπνία δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Γήκν θαη ηα νπνία δελ ζα 
εκθαλίδνληαη πιένλ ζην 2020. Πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί ε έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ 
δεύηεξνπ ηξηκήλνπ 2019 σο έρεη αλακέλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 
2019 θαη αλάινγα αλ ρξεηαζζεί λα γίλνπλ ηφηε ηπρφλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 
    
      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 θαηαβάιιεηαη  ζηελ βεβαίσζε θαη  
είζπξαμε ησλ εζφδσλ. Ζ πνξεία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ  επεξεάδεη αλάινγα θαη ηελ  
θαηάξηηζε ησλ επφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ,  σο πξνο ην χςνο ησλ πνζψλ πνπ 
εγγξάθνληαη  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εηδηθφηεξα  ησλ νκάδσλ εζφδσλ Η θαη ΗΗ. 
Αληίζηνηρα ππάξρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δαπαλψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  
      
     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 πξνζθέξεηαη γηα δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ, αλ απηφ δελ επηηξέπεηαη ζηελ 
δηαγξαθεί  ησλ κε αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ηφζν απφ ηα έμνδα φζν θαη απφ ηα έζνδα   νη 
αλάινγεο ρξεκαηνδνηήζεηο, κε απνηέιεζκα, ηελ δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ θαη 
πινπνηήζηκσλ πξνυπνινγηζκψλ.  
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     Γηα ηα ινηπά έζνδα ηεο ΟΜΑΓΑ 3 (πλην του Χρηματικού υπολοίπου που έχουμε 
αναφερθεί) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ Κ.Α εζφδσλ 41,  
ε νκάδα απηή ησλ εζφδσλ   δελ αλαθέξεηαη  ζε έζνδα ηνπ Γήκνπ θαζ΄ απηνχ κε ζθνπφ 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ γηα εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, αιιά ζπιιεηηνπξγεί  
παξάιιεια κε ηελ απφδνζε ησλ εηζπξάμεσλ, κε ηνλ  ΚΑΔ 82  ησλ εμφδσλ, κε απφδνζε 
ησλ εγγξαθέλησλ εηζπξαθηέσλ εζφδσλ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  
                 
     ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ν Γήκνο δηακφξθσζε ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο ζην 
δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 ζην  πνζφ 8.030.829,08 € δέζκεπζε ην 78%  απηψλ, πνζφ 
6.252.404,83 €,  ηηκνιφγεζε ην 35% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 2.793.831,74 € θαη 
εμφθιεζε ην 86% ησλ ηηκνινγεζέλησλ πνζφ 2.416.572,38 €. 
      ηηο επελδχζεηο ν Γήκνο δηακφξθσζε ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο ζην 
δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 ζην πνζφ 8.731.670,34 € δέζκεπζε ην 77%  απηψλ, πνζφ 
6.693.910,95 €,  ηηκνιφγεζε ην 8% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 662.811,98 € θαη 
εμφθιεζε ην 54% ησλ ηηκνινγεζέλησλ πνζφ 355.384,28 €. 
      ηηο πιεξσκέο πξνεγνύκελσλ εηώλ ΚΑ 81 (πιεξσκέο νθεηιώλ) ν Γήκνο 
δηακόξθσζε ηηο πξνϋπνινγηζζείζεο πηζηώζεηο ζην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2019 ζε 
πνζό 1.027.469,89 € δέζκεπζε ην 99%  απηώλ, πνζό 1.019.252,87 €,  ηηκνιόγεζε 
ην 91% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ πνζό 935.050,18 € θαη εμόθιεζε ην 92% ησλ 
ηηκνινγεζέλησλ πνζό 857.330,42 €. Δδώ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε πσο νη 
νθεηιέο ησλ πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ είλαη έλα κέηξν ην νπνίν 
παξαθνινπζεί ην παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ θαη 
πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ιήςεο κέηξσλ. Οη νθεηιέο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ 
πξέπεη λα βαίλνπλ ζπλερώο κεηνύκελεο θαη λα κελ απμάλνπλ ζηελ ρξήζε.   
 
       Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ 2019 
παξαηεξνχκε φηη νη απαηηήζεηο είλαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν  ζηα ίδηα 
επίπεδα   (1,00%). Απηφ δειψλεη ηα ίδηα  αλείζπξαθηα ππφινηπα ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν ηξίκελν. Ζ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ  ησλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν ηξίκελν  δείρλεη θαιχηεξε είζπξαμε ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη 
κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα γηα ην Γήκν. 
      Σα ηακηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ είλαη απμεκέλα  (1,10%) ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν ηξίκελν, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα δηαζέζηκα ησλ θιεξνδνηεκάησλ (Κ.Α.Γ).  
     Οη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ αθνξνχλ έζνδα ηνπ 2018 ηα νπνία 
εηζπξάηηνληαη ζην 2019. 
      Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ κεηψλνληαη, ε  εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ 
γίλεηαη θαλνληθά. 
      Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη απμεκέλεο   (1,43%) ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ.  Πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε πνξεία κείσζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ ψζηε λα εκθαλίδνληαη νθεηιέο απηέο κφλνλ πνπ δελ επαξθεί ν ρξφλνο λα 
εληαικαηνπνηεζνχλ θαη λα εμνθιεζνχλ ζην  ηέινο ηεο ρξήζεο (ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ).  
     Οη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ παζεηηθνχ αθνξνχλ έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ 
έρνπλ εηζπξαρζεί απφ κηζζψκαηα, θαζψο θαη έμνδα πξνο ηαθηνπνίεζε, ραξηνζήκνπ θαη 
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. 
     Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο έθζεζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δεχηεξνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ 2019 φπσο απηή εηζεγήζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.  
         

            
                                                                                  Γηα ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία                     

 
 

 

Ζ πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 
ππεξεζηψλ   

                                                                                     Εέξβα Βαζηιηθή 

 
 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο: 
 ηελ πεξίπησζε β ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 
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 ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν.4257/2014 

  ηελ ππ’ αξηζ. νηθ. 40038/9-9-2011 (ΦΔΚ 2007/9-9-11 ηεχρνο Β’) «Καζνξηζκφο ησλ 
ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ» 

  ηελ αξηζ.357/2018  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2019. 

   ηα  νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δηαβίβαζε ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία,  
 

                                                     ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

     Δγθξίλεη ηελ θαηάζηαζε εζφδσλ - εμφδσλ 2νπ ηξηκήλνπ 2019 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  219/2019 
       πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 
    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ     Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ       ΣΑ ΜΔΛΖ 
                   ΔΠΗΣΡΟΠΖ                     
  
             ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ                       ηαύξνπ Αγγειηθή         Αθνι. Τπνγξαθέο » 

ηε ζπλέρεηα ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο πξφηεηλε ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο εζφδσλ - 
εμφδσλ, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2νπ ηξηκήλνπ 2019, 
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεχζπλνπ πξντζηακέλεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Γήκνπ Είηζαο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 219/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ.  

Αθνινχζεζε ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ» θ. 
Σδίκα Γεκεηξίνπ ν νπνίνο είπε φηη θαηαςεθίδεη ηελ εηζήγεζε θαη ζηε  ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο 
θάιεζε ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ηελ ζρεηηθή ηνπνζέηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ   
  Δγθξίλεη ηελ έθζεζε εζφδσλ – εμφδσλ 2νπ ηξηκήλνπ γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαη θαηαηεζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 219/2019 Απφθαζή ηεο θαη έρεη εγγξαθεί ζην 
εηζεγεηηθφ ζθέινο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
  Μεηνςεθνχληνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Σδίκα Γεκεηξίνπ. 
   H Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 248/2019. 

         Σσντάτθηκε το πρακτικό αστό και σπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ 
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 
ΓΚΑΡΑΛΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

 

 
 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ  
Γ.. 

   ΣΔΦΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 

 
    

ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 
  Σ.Τ. 

                                               

Ακριβές Απόσπασμα 
Μ.Ε.Δ. 

 
ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ. 
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