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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό Αξ. 19/15-11-2019
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Είηζαο.
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Έγθξηζε έθζεζεο εζόδσλ – εμόδσλ 3νπ
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 15 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη
ψξα 19.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ
Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 19425/11-11-2019 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, θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα 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 βξέζεθαλ παξφληεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο νη είθνζη έμη (26),
δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Ληάθνο Παλαγηψηεο
14. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο
2. Γξίβαο Πεξηθιήο
15. Νάζηνο Οδπζζέαο
3. θήθαο Νηθφιανο
16. Πάηθαο ππξίδσλ
4. Γεσξγνχιε Γηαλλνχια
17. ηέθνο Θεφδσξνο
5. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο
18. Λενληίνπ Κσλ/λνο
6. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο
19. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο
7. ηαιίθαο Γεψξγηνο
20. Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο
8. Μπαιάθα Αηθαηεξίλε
21. Μπαιαηζφο Βαζίιεηνο
9. Ράξξαο Φψηηνο
22. Καηζνπιίδεο Παλαγηψηεο
10. Λαδάο Γεψξγηνο
23. Καινγήξνπ Ησάλλα
11. Λάκπξνπ Γεκήηξηνο
24. Λσξίδαο Γεψξγηνο
12. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα
25. Εηάθθαο Γεψξγηνο
13. Ράδνο Γεψξγηνο
26. Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο
ΑΠΟΝΣΔ
1. ακαξάο Νηθφιανο
ν νπνίνο δελ πξνζήιζε αλ θαη θιήζεθε λφκηκα.
.
ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ:

Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι

Πξφεδξνη Κνηλνηήησλ.

Ο ππεξεζηαθφο Γξακκαηέαο θ. Γξφζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γξίβαο Πεξηθιήο απνρψξεζε απφ ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ
ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νκφθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηφο ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ:
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1.-Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξάζηλν Σακείν ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Αλάπιαζε Κ.Υ.
Δηζφδνπ Σ.Κ. Πεηζαιίνπ» ην νπνίν εληάρζεθε ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ
Σακείνπ «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ 2019», αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη
ηξνπνπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2019.
2.-Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξάζηλν Σακείν ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Γηακφξθσζε
Κεληξηθήο Πιαηείαο Σ.Κ. Αζθάθαο» ην νπνίν εληάρζεθε ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ
Πξάζηλνπ
Σακείνπ
«Γξάζεηο
Πεξηβαιινληηθνχ
Ηζνδπγίνπ
2019»,
αλακφξθσζε
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηξνπνπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2019.
3.-Σξνπνπνίεζε ηεο αξ.291/2019 απφθαζεο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηε ιχζε
κίζζσζεο θαθελείνπ Γθξηκπφβνπ - Γηαγξαθή βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ κηζζσκάησλ ηνπ
δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο (θαθελείνπ) Κνηλφηεηαο Γθξηκπφβνπ Γ.Δ. Μνινζζψλ Γήκνπ Είηζαο.
4.-πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο πξνκεζεηψλ.
Δπίζεο χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νκφθσλα απνθάζηζε λα
πξνηαζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ χζηεξα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ 6 νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, κε ηελ ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηήλ, ηα ππ’ αξηζ. 22 έσο θαη 36 ζέκαηα.
Δπί ηνπ 13νπ 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 3νπ ηξηκήλνπ 2019, πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη θαηαηεζεί απφ
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 260/2019 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. 260/2019

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό Αξ. 34/21-10-2019 ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Είηζαο.
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
«Δθζεζε εζόδσλ –εμόδσλ 3νπ ηξηκήλνπ 2019 γηα
ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
νηθνλ.έηνπο 2019»

ηελ Διενχζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 21 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα
ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 10 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ 17960/17-10-2019 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 επηά (7) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣ
Πιηάθνο Μηραήι-Πξφεδξνο
Δ
Ράξξαο Φψηηνο-Αληηπξφεδξνο
Ράδνο Γεψξγηνο-Μέινο
Γξίβαο Πεξηθιήο-Μέινο
Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο-Μέινο
Γαξδίθνο Βαζίιεηνο-Μέινο
Λενληίνπ Κσλζηαληίλνο-Μέινο
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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 1ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 3νπ 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:

Διενύζα : 11/10/2019
Α.Π. :
17456
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

Πξνο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ

ΘΔΜΑ : ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 3νπ
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 ΚΑΗ ΔΥΔΗ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΔΗ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΣΟΤ Ν. 4257/2014

Απφ 1.1.2011 ζχκθσλα κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 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".
χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε
νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν
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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 ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2019 παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο .
ΔΟΓΑ.
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΔΣΟΓΩΝ

0

Τακηικά έζοδα

01

Προϋπ/σμός
1

Βεβαιωθέντα
2

%
2/1

Δισπραχθέντα
3

%
3/1

%
3/2

4.945.814,36

3.563.855,95

0,72

3.297.394,53

0,67

0,93

Ππόζοδοι από ακίνηηη πεπιοςζία

238.879,00

294.419,19

1,23

264.251,63

1,11

0,90

02

Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία

67.640,00

30.882,39

0,46

30.882,39

0,46

1,00

03

1.957.504,14

1.148.060,08

0,59

933.304,28

0,48

0,81

132.209,00

141.626,02

1,07

140.716,28

1,06

0,99

05

Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη και
δικαιώμαηα
Έζοδα από λοιπά ηέλη δικαιώμαηα και παποσή ςπηπεζιών
Φόποι και ειζθοπέρ

110,00

20.674,20

187,95

45,88

0,42

0,00

06

Έζοδα από επισοπηγήζειρ

2.545.272,22

1.923.228,37

0,76

1.923.228,37

0,76

1,00

07

Λοιπά ηακηικά έζοδα

4.200,00

4.965,70

1,18

4.965,70

1,18

1,00

1

Έκηακηα έζοδα

5.030.778,13

881.615,90

0,18

849.456,95

0,17

0,96

11

Έζοδα από ηην εκποίηζη κινηηήρ
και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ
Επισοπηγήζειρ για κάλςτη
λειηοςπγικών δαπανών
Επισοπηγήζειρ για επενδςηικέρ
δαπάνερ
Δυπεέρ - κληπονομιέρ κληποδοζίερ
Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα παπάβολα
Λοιπά έκηακηα έζοδα

0,00

19.909,92

0,00

8.207,98

0,00

0,41

176.738,98

197.205,00

1,12

197.205,00

1,12

1,00

4.769.989,15

818.686,86

0,17

818.686,86

0,17

1,00

33.865,47

-228.463,05

-6,75

-228.463,05

-6,75

1,00

50.184,53

74.277,17

1,48

53.820,16

1,07

0,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582.597,27

844.488,99

1,45

714.677,74

1,23

0,85

582.597,27

844.488,99

1,45

714.677,74

1,23

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

12
13
14
15
16

21

Έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών
εηών
Τακηικά έζοδα

22

Έκηακηα έζοδα

3

Ειζππάξειρ από δάνεια και
απαιηήζειρ από Π.Ο.Ε.
Ειζππάξειρ από δάνεια

4.383.754,25

2.691.350,49

0,61

361.880,55

0,08

0,13

1.856.413,05

101.692,60

0,05

101.692,60

0,05

1,00

2.527.341,20

2.589.657,89

1,02

260.187,95

0,10

0,10

1.716.430,00

1.016.027,63

0,59

1.014.444,75

0,59

1,00

41

Ειζππακηέα ςπόλοιπα
πποηγούμενυν οικονομικών εηών
Ειζππάξειρ ςπέπ Δημοζίος και
ηπίηυν
Ειζππάξειρ ςπέπ ηος δημοζίος

1.469.050,00

832.689,01

0,57

832.689,01

0,57

1,00

42

Ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν

13.000,00

4.118,62

0,32

2.535,74

0,20

0,62

5

Χπημαηικό ςπόλοιπο
πποηγούμενος έηοςρ
Σύνολα εζόδυν

4.123.326,24

4.123.326,24

1,00

4.123.326,24

1,00

1,00

20.782.700,25

13.120.665,20

0,63

10.361.180,76

0,50

0,79

2

31
32
4
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ΔΞΟΓΑ.
Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ
ΔΞΟΓΧΝ

Πξνϋπ/ζκ
όο
1

Γεζκεπζέλ
ηα
2

%

Σηκνι/ληα

%

Δληαιζέλη
α
4

Πιεξσζέληα
5

%

%

2/1

3

3/1

5/1

5/3

6

Έμνδα

8.194.695,18

6.649.196,56

0,81

0,54

4.232.483,28

4.145.325,00

0,51

0,94

60

Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ

2.166.747,74

2.123.146,03

0,98

4.417.631,7
9
1.499.888,9
1

0,69

1.469.091,08

1.469.091,08

0,68

0,98

61

860.853,00

589.267,20

0,68

378.161,83

0,44

356.024,41

356.024,41

0,41

0,94

62

Ακνηβέο αηξεηψλ θαη
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ

2.009.414,42

1.696.831,11

0,84

0,51

976.202,05

891.013,27

0,44

0,87

63

Φφξνη - ηέιε

146.720,04

122.861,74

0,84

1.026.892,1
9
53.092,62

0,36

52.911,72

52.911,72

0,36

1,00

64

Λνηπά Γεληθά έμνδα

360.771,22

271.279,72

0,75

215.323,97

0,60

180.627,69

178.827,69

0,50

0,83

65

Πιεξσκέο γηα ηελ
εμππεξέηεζε δεκνζίαο
πίζηεσο

37.640,95

37.640,95

1,00

33.073,83

0,88

33.073,83

33.073,83

0,88

1,00

66

Γαπάλεο πξνκήζεηαο
αλαισζίκσλ

856.277,55

673.346,21

0,79

374.770,95

0,44

328.825,01

328.655,51

0,38

0,88

67

Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο
ζε ηξίηνπο

1.743.270,26

1.131.540,46

0,65

834.144,35

0,48

833.444,35

833.444,35

0,48

1,00

68

Λνηπά Έμνδα

13.000,00

3.283,14

0,25

2.283,14

0,18

2.283,14

2.283,14

0,18

1,00

7

Δπελδχζεηο

8.081.358,55

5.979.825,68

0,74

0,17

989.226,44

886.044,06

0,11

0,66

71

Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ
έξγσλ θαη πξνκήζεηεο
παγίσλ

1.115.412,68

980.365,30

0,88

1.344.875,2
5
282.871,67

0,25

86.914,47

86.914,47

0,08

0,31

73

Έξγα

6.682.201,80

4.843.392,08

0,72

0,15

844.805,77

741.623,39

0,11

0,74

74

Μειέηεο, έξεπλεο,
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θιπ

283.744,07

156.068,30

0,55

1.004.497,3
8
57.506,20

0,20

57.506,20

57.506,20

0,20

1,00

75

Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο
(ζπκκεηνρέο ζε
επηρεηξήζεηο)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Πιεξσκέο Π.Ο.Δ.,
απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο

4.503.715,36

1.817.706,96

0,40

1.054.926,7
4

0,23

1.664.176,97

1.663.926,55

0,37

1,58

81

Πιεξσκέο Π.Ο.Δ.

82

Απνδφζεηο

83

999.049,36

998.504,43

1,00

935.050,18

0,94

871.657,24

871.657,24

0,87

0,93

1.483.050,00

819.202,53

0,55

119.876,56

0,08

792.519,73

792.269,31

0,53

6,61

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

2.021.616,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Απνζεκαηηθφ

2.931,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.782.700,25

14.446.729,20

0,70

6.817.433,7
8

0,33

6.885.886,69

6.695.295,61

0,32

0,98
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ.
ΣΡΗΣΟ ΣΡΗΜΖΝΟ 2019
Σέινο Πξνεγ.
έηνπο

Πξνεγνύκελν
ηξίκελν

Σξέρνλ
Σξίκελν έηνπο

Μεηαβνιή

1

2

3

3/2

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

7.407.750,66

7.068.528,66

6.737.398,59

ΔΑ

ΑΠΑΗΣΖΔΗ

2.841.494,78

2.993.219,42

3.000.711,19

1,00

ΔΑ1

Απαηηήζεηο απφ
θφξνπο, ηέιε θιπ

2.595.548,55

2.711.683,86

2.755.484,03

1,02

ΔΑ2

Απαηηήζεηο απφ
Διιεληθφ Γεκφζην

0,00

0,00

214.727,14

ΔΑ3

Λνηπέο απαηηήζεηο

245.946,23

281.535,56

30.500,02

0,11

ΔΒ

ΓΗΑΘΔΗΜΑ

4.123.876,72

4.004.506,99

3.665.885,15

0,92

ΔΒ1

Σακείν

5.168,00

12.395,03

5.322,34

0,43

ΔΒ2

Καηαζέζεηο φςεσο θαη
πξνζεζκίαο

4.118.708,72

3.992.111,96

3.660.562,81

0,92

442.379,16

70.802,25

70.802,25

1,00

Γάλεηα πξνο ηξίηνπο
Γάλεηα απφ πηζησηηθά
ηδξχκαηα θαη
Οξγαληζκνχο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

α) Γάλεηα εζσηεξηθνχ

0,00

0,00

0,00

0,00

1.594.418,17

1.264.369,82

1.438.700,10

Δ

ΔΓ
ΔΓ1
ΔΓ2
ΔΓ3
Π

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

%

ΠΑ

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ
ΓΑΝΔΗΑ

73.561,40

52.614,61

150.151,37

2,85

ΠΑ1

Μαθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ζε
ηξάπεδεο

45.688,18

45.688,18

147.380,78

3,23

ΠΑ2

Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ζε
ηξάπεδεο

27.873,22

6.926,43

2.770,59

0,40

ΠΒ

ΛΟΗΠΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

1.008.857,00

846.111,59

920.208,75

1,09

ΠΒ1

Πξνκεζεπηέο

920.680,20

686.940,08

747.240,50

1,09

ΠΒ3

Τπνρξεψζεηο απφ
θφξνπο ηέιε

74.448,40

79.156,08

69.911,15

0,00

2.193,04

2.330,00

13.728,40

77.822,39

100.727,10

1,29

ΠΒ4
ΠΒ5

Αζθαιηζηηθνί
νξγαληζκνί
Λνηπέο
βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

ΠΓ

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

511.999,77

365.643,62

368.339,98

1,01

ΠΓ1

Έζνδα επφκελσλ
ρξήζεσλ

360.000,00

360.000,00

360.000,00

1,00
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ΠΓ2

Έμνδα ρξήζεσο
δνπιεπκέλα (πιεξσηέα)

149.803,41

5.643,62

8.339,98

`

Λνηπνί κεηαβαηηθνί
ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ

2.196,36

0,00

0,00

1,48

Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηεο έθζεζεο ηνπ ηξίηνπ
ηξηκήλνπ 2019 (απφ 01/01/2019 έσο 30/09/2019), 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 € αθνξνχζε 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 ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ
20.782.700,25 €. 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. Δπίζεο
εληζρχζεθε κε λέεο εγγξαθέο πηζηψζεσλ γηα πξάμεηο απνθάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκέο
γηα επελδπηηθέο δαπάλεο, παξάιιεια έρνπλ αθαηξεζεί νη εθπηψζεηο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ
έξγσλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο εθπηψζεηο απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κεηά ηελ ζπκβαζηνπνίεζε ησλ
έξγσλ.
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
3.297.394,53 € θαη πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019
ζην 67%.
Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2019 ηνπ ΚΑ
εζφδσλ 06, Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο είλαη 2.545.272,22 €
κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ
1.923.228,37 € θαη πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019
ζην 76%.
Σα πξνυπνινγηζζέληα – δηακνξθσζέληα έθηαθηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2019 ηνπ
ΚΑ εζφδσλ 1, κε ηηο παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 5.030.778,13 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ
849.456,95 € θαη πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ζην
17%.
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 714.677,74 €
πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ
πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 123%.
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 1.856.413,05 €
γηα εηζπξάμεηο απφ δάλεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ. ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 έρνπλ
εηζπξαρζεί εθηακηεπζεί ρξήκαηα απφ δάλεηα πνζνχ 101.692,60 €, πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ
πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ζην 5%.
β) Δηζπξαθηέα ππόινηπα πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ. ηνλ Κ.Α 32 εηζπξαθηέα
ππόινηπα πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ έρνπλ εγγξαθεί ηα αλείζπξαθηα ππόινηπα
από βεβαησζέληα έζνδα ηα πξνεγνύκελα έηε ηα νπνία πξνϋπνινγίζζεθαλ δηακνξθώζεθαλ ζε πνζό 2.527.341,20 €. Παξάιιεια έρνπλ εγγξαθεί πξνβιέςεηο ζηνλ ΚΑ
85 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ
θαηά ηα πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε
πνζό 2.021.616,00 € (κεηά ηελ ππνρξεσηηθή
αλακόξθσζε, ππόινηπν πνζό εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ 2.527.341,20 - 2.021.616,00 =
505.725,20 €). Σν πνζό πνπ εηζπξάρζεθε είλαη 260.187,95 € γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ
2019. Σν πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ - πξνϋπνινγηζζέλησλ ηνπ ΚΑ εζόδσλ 32 εηζπξάμεηο
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από αλείζπξαθηα ππόινηπα πξνεγνύκελσλ εηώλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο (θαζαξό πνζό
505.725,20 €) γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 είλαη ζην 51,44%. Με αλαγσγή ηνπ εμακήλνπ
ζην ζύλνιν ηεο ρξνληάο αλέξρνληαη ζην 68,58% πνζνζηό κε ηθαλνπνηεηηθό γηα ηελ πνξεία
εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2019 θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
2020.
Σα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα ηνπ δήκνπ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 αλέξρνληαη ζην
50% ησλ δηακνξθσζέλησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε 10.361.180,76
€ 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
111%. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα απφ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ 46% (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 48% 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 106% 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.
Σα έζνδα ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη μερσξηζηά
κε απνθάζεηο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. Οη 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 απφ ηα έζνδα ηεο νκάδαο ΗΗΗ
(άξζξν 3 Β.5) ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν. 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. 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, δπλάκελν
απηφ λα πξνβεί ζε αλακφξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.
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
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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 ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ζχκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα.

ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ Η (ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ ) 3ν ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2019

Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ

Πξνϋπ/ζκόο

Δηζπξαρζέληα

%

1

3

3/1

01

Πξφζνδνη απφ αθίλεηε
πεξηνπζία

238.879,00

264.251,63

110,62

02

Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνπζία

67.640,00

30.882,39

45,66

03

Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε
θαη δηθαηψκαηα

1.957.504,14

933.304,28

47,68

04

Έζνδα απφ ινηπά ηέιε δηθαηψκαηα θαη παξνρή
ππεξεζηψλ

132.209,00

140.716,28

106,43

05

Φφξνη θαη εηζθνξέο

110,00

45,88

41,71

07

Λνηπά ηαθηηθά έζνδα

4.200,00

4.965,70

118,23

11

Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο

0,00

8.207,98

14

Γσξεέο - θιεξνλνκηέο θιεξνδνζίεο

0,00

0,00

0,00

15

Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα παξάβνια

50.184,53

53.820,16

107,24

16

Λνηπά έθηαθηα έζνδα

0,00

0,00

21

Σαθηηθά έζνδα

582.597,27

714.677,74

22

Έθηαθηα έζνδα

0,00

0,00

FSUM

ύλνια εζόδσλ

3.033.323,94

2.150.872,04

122,67

70,91

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πξνο ηελ νκάδα εζφδσλ Η ε
νπνία είλαη ζην 70,91% ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 θαη κε απιή αλαγσγή ζην έηνο θζάλεη ην
94,54%. Απφθιηζε 5,46%. Ζ απφθιηζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ 10% πνζνζηνχ επηηξεπηνχ
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απφθιηζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πξνο ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηεο νκάδαο Η
εζφδσλ.
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.
Όπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ πνξείαο εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ απφ ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ.
Ο αλσηέξσ πίλαθαο δηακνξθψλεηαη φπσο πξνθχπηεη παξαθάησ.

ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ Η ΚΑΗ ΗΗ
ΗΓΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ (ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ )

Κ.Α.

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ

ΚΑΘΧ ΚΑΗ Κ.Α
2νπ ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2019

Πξνϋπ/ζκόο

Δηζπξαρζέληα

%

1

3

3/1

01

Πξφζνδνη απφ αθίλεηε
πεξηνπζία

238.879,00

264.251,63

110,62

02

Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνπζία

67.640,00

30.882,39

45,66

03

Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε
θαη δηθαηψκαηα

1.957.504,14

933.304,28

47,68

04

Έζνδα απφ ινηπά ηέιε δηθαηψκαηα θαη παξνρή
ππεξεζηψλ

132.209,00

140.716,28

106,43

05

Φφξνη θαη εηζθνξέο

110,00

45,88

41,71

07

Λνηπά ηαθηηθά έζνδα

4.200,00

4.965,70

118,23

11

Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο

0,00

8.207,98

14

Γσξεέο - θιεξνλνκηέο θιεξνδνζίεο

0,00

0,00

15

Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα παξάβνια

50.184,53

53.820,16

16

Λνηπά έθηαθηα έζνδα

0,00

0,00

21

Σαθηηθά έζνδα

582.597,27

714.677,74

122,67

22

Έθηαθηα έζνδα

0,00

0,00

0,00

107,24
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1213

Έζνδα απφ πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο γηα πινπνίεζε
ηνπηθψλ πνιηηηθψλ

0,00

0,00

0,00

1219

Λνηπέο επηρνξεγήζεηο

0,00

0,00

0,00

1326

Έζνδα απφ πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο γηα θάιπςε
επελδπηηθψλ δαπαλψλ

0,00

0,00

0,00

1329

Λνηπέο επηρνξεγήζεηο γηα
επελδχζεηο θαη έξγα

0,00

0,00

0,00

32

Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ
βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα
παξειζφληα έηε

505.725,20

260.187,95

51,45

FSUM

ύλνια εζόδσλ

3.539.049,14

2.411.059,99

68,13

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πξνο ηα ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, ηα
νπνία σο πνζνζηφ είζπξαμεο γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 είλαη 68,13% ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηα
νπνία πξνυπνινγίζζεθαλ λα εηζπξαρζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο ηνπ 2019. Με απιή αλαγσγή
ζην έηνο θζάλεη ην 90,84%. Απφθιηζε 9,16%. Ζ απφθιηζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ 10%, πνζνζηνχ
επηηξεπηνχ απφθιηζεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πξνο ηελ είζπξαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ
ηδίσλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ.
Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ηα εηζπξαρζέληα ίδηα έζνδα φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηνλ
παξαπάλσ πίλαθα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο πνπ πξνβιέπεη ε ΚΤΑ 34574/05-07-2018
ΦΔΚ 2942/20-07-2018 ηεχρνο Β Καζνξηζκφο 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 ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο είλαη 2.411.059,99 € (ηα πνζά ηνπ Κ.Α
εζφδσλ 1421 δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ δηακφξθσζε).
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 έρεη ηεζεί σο ζηφρνο είζπξαμεο ην πνζφ
2.478.526,00 €.
Παξαηεξνχκε πσο ηα εηζπξαρζέληα ίδηα έζνδα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019 είλαη 2.411.059,99 €
δηαθνξά 67.466,01 €, παξνπζηάδνπλ απφθιηζε κηθξφηεξε
ηνπ 10% ζχκθσλα κε ηνλ
θαηαξηηζζέληα πίλαθα ζηνρνζεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ην 2019 (2.478.526,00*10%= 247.852,60)
θαη σο πνζνζηφ ζην 2,72 % απφθιηζε.
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 ηφζν ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ (δελ ζα έρνπκε κείσζε εζφδσλ θαη κείσζε δαπαλψλ παξάιιεια ζηνλ ηξέρσλ
πξνυπνινγηζκφ), θαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επφκελεο ρξνληάο, σο πξνο ην
χςνο ησλ πνζψλ πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εηδηθφηεξα ηα πνζά 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 πηζηψζεηορξεκαηνδνηήζεηο ηνπ έξγνπ αλά έηνο πνπ ζα δηαηεζνχλ. Δθφζνλ ηα έξγα πξφθεηηαη λα
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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 (π.ρ
ΑΣΑ), αλ απηφ δελ επηηξέπεηαη ζηελ δηαγξαθή ησλ κε αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ηφζν απφ ηα έμνδα
φζν θαη απφ ηα έζνδα
(επηρνξεγήζεηο – ρξεκαηνδνηήζεηο), κε απνηέιεζκα, ηελ δεκηνπξγία
ξεαιηζηηθψλ θαη πινπνηήζηκσλ πξνυπνινγηζκψλ.
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 εηζπξαθηέσλ εζφδσλ ζηνπο θνξείο
ηνπ Γεκνζίνπ.
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, (6 Έμνδα) ν Γήκνο δηακφξθσζε ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο ζην
ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ζην πνζφ 8.194.695,18 € δέζκεπζε ην 81% απηψλ, πνζφ 6.649.196,56 €,
ηηκνιφγεζε ην 54% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 4.417.631.79 € θαη εμφθιεζε ην 94% ησλ
ηηκνινγεζέλησλ πνζφ 4.145.325 €.
ηηο επελδχζεηο (7 Δπελδχζεηο) ν Γήκνο δηακφξθσζε ηηο πξνυπνινγηζζείζεο
πηζηψζεηο ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ζην πνζφ 8.081.358,55 € δέζκεπζε ην 74%
απηψλ, πνζφ 5.979.825,68 €, ηηκνιφγεζε ην 17% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ
1.344.875,25 € θαη εμφθιεζε ην 66% ησλ ηηκνινγεζέλησλ πνζφ 886.044,06 €.
ηηο πιεξσκέο πξνεγνχκελσλ εηψλ ΚΑ 81 (πιεξσκέο νθεηιψλ) ν Γήκνο δηακφξθσζε ηηο
πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019 ζε πνζφ 999.049,36 € δέζκεπζε ην
99,95% απηψλ, πνζφ 998.504,43 €, ηηκνιφγεζε ην 94% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ
935.050,18 € θαη εμφθιεζε ην 93% ησλ ηηκνινγεζέλησλ πνζφ 871.657,24 €. 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 ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2019 παξαηεξνχκε φηη νη
απαηηήζεηο είλαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν ζηα ίδηα επίπεδα (1,025%). Απηφ δειψλεη
φηη νη εηζπξάμεηο ησλ νθεηιψλ δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Όπσο άιισζηε
παξαηεξήζακε παξαπάλσ ζηνπο πίλαθεο εζφδσλ ηνπ Γεκφζηνπ ινγηζηηθνχ (ζηνλ Κ.Α 32). Ζ
κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απαηηήζεσλ δείρλεη ηελ θαιχηεξε είζπξαμε ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ
θαη δίλεη κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα γηα ην Γήκν.
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ είλαη κεησκέλα ζην 92% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν
ηξίκελν.
Οη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ αθνξνχλ έζνδα ηνπ 2018 ηα νπνία εηζπξάηηνληαη
ζην 2019.
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ αθνξνχλ:
Α. Τπφινηπν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ απφ δάλεηα πξνεγνχκελσλ εηψλ πνζφ 48.458,77 €.
Β. Νέν δάλεην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η κε πνζφ 101.692,60 € (επηρνξεγνχκελα ηα
ηνθνρξενιχζηα). Ζ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ γίλεηαη θαλνληθά.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη απμεκέλεο
(1,09%) 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.
Καηφπηλ αλαθνξάο ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ πνπ
ιακβάλεηαη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν απηφ λα πξνβεί ζε αλακφξθσζή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, θαη λα εγθξίλεη ηελ
έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019 φπσο απηή εηζεγήζεθε απφ
ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
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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
 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, θαη
κε ηελ παξαηήξεζε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.Γαξδίθνπ Βαζηιείνπ θαη Λενληίνπ
Κσλζηαληίλνπ, νη νπνίνη ζπκθσλνχλ επη ηεο αξρήο ,δηαηεξψληαο ηηο επηθπιάμεηο ηνπο , γηαηί δελ
κπφξεζαλ έγθαηξα λα ην κειεηήζνπλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ επη απηνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Δγθξίλεη ηελ θαηάζηαζε εζφδσλ - εμφδσλ 3νπ 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 260/2019
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ηαύξνπ Αγγειηθή

ΣΑ ΜΔΛΖ

Αθνι.Τπνγξαθέο »

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο πξφηεηλε ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο εζφδσλ εμφδσλ, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 3νπ ηξηκήλνπ 2019,
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεχζπλνπ πξντζηακέλεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ Είηζαο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 260/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ,
ν Πξφεδξνο θάιεζε ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ
παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ηελ ζρεηηθή ηνπνζέηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Δγθξίλεη ηελ έθζεζε εζφδσλ – εμφδσλ 3νπ 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. 260/2019 Απφθαζή ηεο θαη έρεη εγγξαθεί ζην εηζεγεηηθφ
ζθέινο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
H Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 368/2019.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ
Γ..
ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ..
Σ.Τ.
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Αθξηβέο Απφζπαζκα
Μ.Δ.Γ.
ΓΡΟΟ ΗΩΑΝΝΖ
Τπεξεζηαθφο Γξακκαηέαο Γ..

