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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

     ΝΟΜΟ ΘΧΑΝΝΘΝΧΝ 
     ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ 
      Έδπα: Ελεούζα 
     Απ. Αποθ.: 37/2022 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ηο Ππακηικό Απ. 4/28-2-2022  μικηήρ 
ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος ηος 
Δήμος Ζίηζαρ.  

ΠΕΡΘΛΗΦΗ 
  Έγκπιζη ηπιμηνιαίαρ έκθεζηρ ηηρ 
Οικονομικήρ Επιηποπήρ, με αποηελέζμαηα 
εκηέλεζηρ πποϋπολογιζμού 4ος ηπιμήνος 
2021 (ύμθωνα με ηην παπ. 9 ηος άπθπος 266 
ηος Ν. 3852/2010, όπωρ έσει ηποποποιηθεί με 
ηην παπάγπαθο 4 ηος άπθπος 43 ηος Ν. 
3979/2011). 

  
  ηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ 

ηνπ έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 18.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή κηθηή 
ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηά δώζεο θαη κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
“e:Presence.gov.gr”, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 
2401/24-2-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηνλ 
εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη απνζηαιεί 
ειεθηξνληθά ή έρεη γλσζηνπνηεζεί 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, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 
11 Μαξηίνπ 2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), ε νπνία θπξώζεθε κε 
ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020 (Α’ 76) θαη ηελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 10343/18.02.2022 (ΦΔΚ 
766/18.02.2022 ηεύρνο Β’). 

  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 ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξόληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη είθνζη 
(20), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΕ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηώηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 

    3.  θήθαο Νηθόιανο  
  4.  Γεσξγνύιε Γηαλλνύια 

    5.  Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο  
    6.  Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο 

  7.  ηαιίθαο Γεώξγηνο  
  8.  Ράξξαο Φώηηνο 
  9.  Λαδάο Γεώξγηνο 

  10.  Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
   

 
 
 

11. Ράδνο Γεώξγηνο (Με ηειεδηάζθεςε) 
12. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 
13. Νάζηνο Οδπζζέαο (Με ηειεδηάζθεςε) 
14. Πάηθαο ππξίδσλ  
15. ηέθνο Θεόδσξνο  
16. Λενληίνπ Κσλ/λνο (Με ηειεδηάζθεςε) 
17. Γεκεηξηάδεο Γεώξγηνο 
18. Καινγήξνπ Ησάλλα (Με ηειεδηάζθεςε) 
19. Εηάθθαο Γεώξγηνο 
 20. Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο 
 

  ΑΠΟΝΣΕ 
1. Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  

2. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα   
3. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο  

4. Μπαιαηζόο Βαζίιεηνο  
5. Καηζνπιίδεο Παλαγηώηεο  

6. Λσξίδαο Γεώξγηνο 
7. Μπαιηνύκαο Γεώξγηνο 

  
νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1034318-02-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-76618-02-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1034318-02-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-76618-02-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1034318-02-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-76618-02-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θα. Μπαιάθα Αηθαηεξίλε πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην 
ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο θαη πξηλ από ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελώ 
ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Παπαδεκεηξίνπ-Θεκειή Υξηζηίλα θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 9νπ 
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κέζσ ηειεδηάζθεςεο.    

  ηη ζςνεδπίαζη παπέζηηζαν: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Ο ππεξεζηαθόο Γξακκαηέαο θ. Γξόζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
    Επί ηος 14ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ:     
     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαθεξόκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Λάκπξνπ Γεκήηξην, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ Γεκνηηθώλ 
πκβνύισλ, ηελ ππ’ αξηζ. 1776/09-02-2022 ηξηκεληαία έθζεζε κε απνηειέζκαηα εθηέιεζεο 
πξνϋπνινγηζκνύ  4νπ  ηξηκήλνπ 2021 ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ  παξ.9 ηνπ 
άξζξνπ 266 ηνπ λ.3852/2010 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 
3979/2011, κε βάζε ηελ νπνία ιήθζεθε ε ππ’ αξηζ. 62/21-02-2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο. Ζ εηζεγεηηθή απηή έθζεζε ηνπο είρε δνζεί έγθαηξα πξνο ελεκέξσζε, ηελ θαηέζεζε 
πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηα πξαθηηθά, πξόηεηλε λα εγθξηζεί θαη έρεη σο εμήο: 
 

« 

           
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ 
ΝΟΜΟ ΘΧΑΝΝΘΝΧΝ 
ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ 
ΔΓΡΑ ΔΛΔΟΤΑ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΛΔΩΦΟΡΟ  

ΠΑΑΡΩΝΟ 1
 

T.K.: 454 45 

ΣΗΛ.: 26513 60009 
FAX: 26510 62794 
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr 
Πληπ.: Σζάμορ Γπηγόπιορ  
 

                            

                                   Ελεούζα  :  09/02/2022 

                                                  Α.Π.   :    1776           
              
                         
                             Ππορ : ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

                                          ΔΗΜΟΤ ΖΘΣΑ 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ :  ΣΡΘΜΗΝΘΑΘΑ ΕΚΘΕΗ ΜΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ  4ος  
ΣΡΘΜΗΝΟΤ  2021 ΤΜΦΧΝΑ ΜΕ ΣΗΝ  παπ.9 ηος άπθπος 266 ηος Ν.3852/2010 ΟΠΧ ΕΥΕΘ 

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΘΕΘ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ παπ 4 ηος άπθπος 43 ηος ν. 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 αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη έπεηηα από 

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
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_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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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 2021 παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο . 
 
ΕΟΔΑ. 
 
 

Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

ΔΟΓΩΝ 

Προϋπ/ζμός Βεβαιωθένηα % Διζπρατθένηα % % 

 

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

0 Τακηικά έζοδα 5.069.668,82 5.366.871,76 1,06 5.006.119,80 0,99 0,93 

01 Ππόζοδοι από ακίνηηη πεπιοςζία 97.879,00 291.294,65 2,98 268.195,77 2,74 0,92 

02 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 37.000,00 39.234,93 1,06 39.234,93 1,06 1,00 

03 Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη και 

δικαιώμαηα 

1.819.797,00 1.883.928,86 1,04 1.547.567,19 0,85 0,82 

04 Έζοδα από λοιπά ηέλη - 

δικαιώμαηα και παποσή ςπηπεζιών 

182.983,45 215.100,85 1,18 213.809,44 1,17 0,99 

05 Φόποι και ειζθοπέρ 9.000,00 6.915,60 0,77 6.915,60 0,77 1,00 

06 Έζοδα από επισοπηγήζειρ 2.887.719,37 2.887.719,37 1,00 2.887.719,37 1,00 1,00 

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 35.290,00 42.677,50 1,21 42.677,50 1,21 1,00 

1 Έκηακηα έζοδα 11.820.527,98 4.636.852,91 0,39 4.618.885,67 0,39 1,00 

11 Έζοδα από ηην εκποίηζη κινηηήρ 

και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 

2.000,00 17.465,80 8,73 6.380,95 3,19 0,37 

12 Επισοπηγήζειρ για κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών 

891.917,15 642.143,10 0,72 642.143,10 0,72 1,00 

13 Επισοπηγήζειρ για επενδςηικέρ 

δαπάνερ 

10.901.610,83 3.891.505,29 0,36 3.891.505,29 0,36 1,00 

14 Δυπεέρ - κληπονομιέρ - 

κληποδοζίερ 

0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 1,00 

15 Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - 

παπάβολα 

25.000,00 85.038,72 3,40 78.156,33 3,13 0,92 

16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών 

εηών 

678.334,80 715.484,31 1,05 617.391,58 0,91 0,86 

21 Τακηικά έζοδα 678.334,80 715.484,31 1,05 617.391,58 0,91 0,86 

22 Έκηακηα έζοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ειζππάξειρ από δάνεια και 

απαιηήζειρ από Π.Ο.Ε. 

5.815.123,30 3.303.688,09 0,57 850.765,35 0,15 0,26 

31 Ειζππάξειρ από δάνεια 2.901.884,69 511.702,32 0,18 511.702,32 0,18 1,00 

32 Ειζππακηέα ςπόλοιπα 

πποηγούμενυν οικονομικών εηών 

2.913.238,61 2.791.985,77 0,96 339.063,03 0,12 0,12 

4 Ειζππάξειρ ςπέπ Δημοζίος και 

ηπίηυν 

1.875.069,50 1.509.766,58 0,81 1.509.766,58 0,81 1,00 

41 Ειζππάξειρ ςπέπ ηος δημοζίος 1.613.416,12 1.257.421,38 0,78 1.257.421,38 0,78 1,00 

42 Ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν 17.318,38 8.095,75 0,47 8.095,75 0,47 1,00 

5 Φπημαηικό ςπόλοιπο 

πποηγούμενος έηοςρ 

3.286.149,76 3.286.149,76 1,00 3.286.149,76 1,00 1,00 

FSUM Σύνολα εζόδυν 28.544.874,16 18.818.813,41 0,66 15.889.078,74 0,56 0,84 

 
 

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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ΕΞΟΔΑ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

ΔΞΟΓΩΝ 

Προϋπ/ζμός Γεζμεσθένηα % Σιμολ/νηα % Δνηαλθένηα Πληρωθένηα % % 

 

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

6 Έξοδα 8.600.881,05 6.423.053,03 0,75 6.746.917,22 0,78 6.423.053,03 6.423.053,03 0,75 0,95 

60 Αμοιβέρ και έξοδα 

πποζυπικού 

2.559.679,46 2.248.543,41 0,88 2.264.774,18 0,88 2.248.543,41 2.248.543,41 0,88 0,99 

61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 1.204.549,37 671.396,60 0,56 757.060,84 0,63 671.396,60 671.396,60 0,56 0,89 

62 Παποσέρ ηπίηυν 1.950.997,03 1.522.062,73 0,78 1.612.356,65 0,83 1.522.062,73 1.522.062,73 0,78 0,94 

63 Φόποι - ηέλη 91.402,75 78.208,27 0,86 78.208,27 0,86 78.208,27 78.208,27 0,86 1,00 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 333.576,71 166.930,99 0,50 199.753,02 0,60 166.930,99 166.930,99 0,50 0,84 

65 Πληπυμέρ για ηην 

εξςπηπέηηζη δημοζίαρ 
πίζηευρ 

35.393,06 14.848,28 0,42 14.848,28 0,42 14.848,28 14.848,28 0,42 1,00 

66 Δαπάνερ ππομήθειαρ 
αναλυζίμυν 

757.592,83 401.834,44 0,53 452.776,59 0,60 401.834,44 401.834,44 0,53 0,89 

67 Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ 

ζε ηπίηοςρ 

1.657.689,84 1.314.998,30 0,79 1.362.909,38 0,82 1.314.998,30 1.314.998,30 0,79 0,96 

68 Λοιπά Έξοδα 10.000,00 4.230,01 0,42 4.230,01 0,42 4.230,01 4.230,01 0,42 1,00 

7 Επενδύζειρ 14.572.254,53 3.910.011,05 0,27 4.802.210,92 0,33 3.832.520,11 3.832.520,11 0,26 0,80 

71 Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών 

έπγυν και ππομήθειερ 

παγίυν 

2.603.202,99 500.855,13 0,19 780.202,15 0,30 500.855,13 500.855,13 0,19 0,64 

73 Έπγα 11.704.055,80 3.338.182,77 0,29 3.950.235,62 0,34 3.260.691,83 3.260.691,83 0,28 0,83 

74 Μελέηερ, έπεςνερ, 
πειπαμαηικέρ επγαζίερ κλπ 

260.895,74 68.973,15 0,26 68.973,15 0,26 68.973,15 68.973,15 0,26 1,00 

75 Τίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ 

(ζςμμεηοσέρ ζε 

επισειπήζειρ) 

4.100,00 0,00 0,00 2.800,00 0,68 2.000,00 2.000,00 0,49 0,71 

8 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε., 
αποδόζειρ και πποβλέτειρ 

5.076.708,95 1.964.572,69 0,39 914.311,01 0,18 1.982.446,46 1.982.446,46 0,39 2,17 

81 Πληπμέρ Π.Ο.Ε. 827.975,42 737.257,85 0,89 809.591,84 0,98 755.131,62 755.131,62 0,91 0,93 

82 Αποδόζειρ 1.627.416,12 1.227.314,84 0,75 104.719,17 0,06 1.227.314,84 1.227.314,84 0,75 11,72 

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 2.621.317,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεμαηικό 295.029,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FSUM Σύνολα δαπανών 28.544.874,16 12.297.636,77 0,43 12.463.439,15 0,44 12.238.019,60 12.238.019,60 0,43 0,98 
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ΣΟΘΥΕΘΑ ΘΟΛΟΓΘΜΟΤ. 
 
 

ΣΕΣΑΡΣΟ ΣΡΘΜΗΝΟ 2021 

    
Σέλορ 

Πποηγ. έηοςρ 
Πποηγούμενο 

ηπίμηνο 

Σπέσον 
Σπίμηνο 

έηοςρ 

Μεηαβολή 

    % 

    1 2 3 3/2 

Δ 
ΣΟΘΥΕΘΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ 

7.700.694,29 7.009.967,52 7.353.236,06 1,05 

ΔΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 3.991.164,63 3.634.616,05 3.702.176,92 1,02 

ΔΑ1 
Απαηηήζεηο από 
θόξνπο, ηέιε θιπ 

2.796.295,25 2.823.203,86 2.929.697,55 1,04 

ΔΑ2 
Απαηηήζεηο από 
Διιεληθό Γεκόζην 

108.444,35 110.653,29 72.738,31 0,66 

ΔΑ3 Λνηπέο απαηηήζεηο 1.086.425,03 700.758,90 699.741,06 1,00 

ΔΒ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 3.286.149,76 3.375.351,47 3.651.059,14 1,08 

ΔΒ1 Σακείν 2.740,33 5.795,91 9.452,45 1,63 

ΔΒ2 
Καηαζέζεηο όςεσο θαη 
πξνζεζκίαο 

3.283.409,43 3.369.555,56 3.641.606,69 1,08 

ΔΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

423.379,90 0,00 0,00   

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

ΔΓ2 
Γάλεηα από πηζησηηθά 
ηδξύκαηα θαη 
Οξγαληζκνύο 

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

ΔΓ3 α) Γάλεηα εζσηεξηθνύ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Π 
ΣΟΘΥΕΘΑ 
ΠΑΘΗΣΘΚΟΤ 

3.842.956,27 4.131.738,88 4.391.196,52   

ΠΑ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΗΑ 

2.508.272,96 2.556.281,22 2.633.971,01 1,03 

ΠΑ1 
Μαθξνπξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο ζε 
ηξάπεδεο 

2.494.290,79 2.548.513,35 2.604.766,26 1,02 

ΠΑ2 
Βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο ζε 
ηξάπεδεο 

13.982,17 7.767,87 29.204,75 3,76 

ΠΒ 
ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

863.772,35 1.209.510,44 1.383.867,47 1,14 

ΠΒ1 Πξνκεζεπηέο 842.615,50 1.080.797,88 1.378.295,59 1,28 

ΠΒ3 
Τπνρξεώζεηο από 
θόξνπο ηέιε 

18.974,54 14.210,29 0,63 0,00 

ΠΒ4 
Αζθαιηζηηθνί 
νξγαληζκνί 

49,01 5.555,67 0,00 0,00 

ΠΒ5 
Λνηπέο 
βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο 

2.133,30 108.946,60 5.571,25 0,05 

ΠΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

470.910,96 365.947,22 373.358,04 1,02 
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ΠΓ1 
Έζνδα επόκελσλ 
ρξήζεσλ 

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

ΠΓ2 
Έμνδα ρξήζεσο 
δνπιεπκέλα 
(πιεξσηέα) 

108.110,48 0,00 0,00   

` 
Λνηπνί κεηαβαηηθνί 
ινγαξηαζκνί 
παζεηηθνύ 

2.800,48 5.947,22 13.358,04   

 
  Ζ  νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηεο έθζεζεο ηνπ ηέηαξηνπ 
ηξηκήλνπ 2021 (από 01/01/2021 έσο 31/12/2021), 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. 46735/23-07-2020 (ΦΔΚ 3170/01-08-
2020 ηεύρνο Β΄) παξνρή νδεγώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ, 
νηθνλνκηθνύ  έηνπο 2021 (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξίζκ. 7028/2004 ΦΔΚ 253 ηεύρνο Β΄  
απόθαζεο, θαζώο θαη ησλ κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεσλ ηεο),  ην αξ. πξ. 922/04-12-2020 Γλώκε 
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Είηζαο, εγθξίζεθαλ έζνδα - έμνδα γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
2021 ζην πνζό ησλ 26.107.925,55 € ζπλνιηθά κε ην εθηηκώκελν ηακεηαθό ππόινηπν λα είλαη 
3.270.633,08 €. Ο πξνϋπνινγηζκόο επηθπξώζεθε από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ  –  
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ην αξ. πξ. 3909/14-01-2021. 

Καηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ δηακνξθώζεθε ζην πνζό 
ησλ 28.544.874,16 €. 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 2020 
γηα ηηο νκάδεο εζόδσλ Η θαη ΗΗ, θαζώο θαη ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ην νπνίν δηακνξθώζεθε ζηα 
3.286.149,76 €. Δπίζεο εληζρύζεθε κε λέεο εγγξαθέο πηζηώζεσλ γηα πξάμεηο απνθάζεσλ 
ρξεκαηνδόηεζεο 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 
δόζεθαλ ζηελ ρξήζε ηνπ 2021 έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηέιε 
Γηαθήκηζεο θαη ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  Δπηρνξεγήζεηο νη νπνίεο δηακόξθσζαλ λέα πνζά 
ζηνπο ΚΑ εζόδσλ  ηα νπνία εγξάθεζαλ κε αλακνξθώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2021. 

     Σα πξνϋπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2021 ηνπ ΚΑ  εζόδσλ 0 κε ηηο 
παξαπάλσ αλακνξθώζεηο δηακνξθώζεθαλ ζηα  5.069.668,82 € κε ην πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ 
επί ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 λα δηακνξθώλεηαη ζην 99% κε 
πνζό εηζπξαρζέλησλ 5.006.119,80 €.  
     Σα πξνϋπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2021 ηνπ ΚΑ  εζόδσλ 06 
Έζνδα από επηρνξεγήζεηο κε ηηο παξαπάλσ αλακνξθώζεηο δηακνξθώζεθαλ ζηα 2.887.719,37 €  
κε πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 ζην 100% θαη 
πνζό εηζπξαρζέλησλ 2.887.719,37 €.  
     Σα πξνϋπνινγηζζέληα έθηαθηα έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2021 ηνπ ΚΑ  εζόδσλ 1 κε ηηο 
παξαπάλσ αλακνξθώζεηο είλαη 11.820.527,98 € κε πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ 
πξνϋπνινγηζζέλησλ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 ζην 39% θαη πνζό εηζπξαρζέλησλ 
4.618.885,67 €. 
     Σα πξνϋπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2021 ηνπ ΚΑ  εζόδσλ 2 έζνδα 
παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά, κε ηηο παξαπάλσ 
αλακνξθώζεηο είλαη 678.334,80 € κε πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ γηα ην 
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 ζην 91% θαη πνζό εηζπξαρζέλησλ 617.391,58 €. 
     Σα πξνϋπνινγηζζέληα ηαθηηθά θαη έθηαθηα  έζνδα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2021 ηνπ ΚΑ  
εζόδσλ 32, πνπ αθνξνύλ  αλείζπξαθηα ππόινηπα από βεβαησζέληα έζνδα ηα πξνεγνύκελα έηε, 
είραλ πξνϋπνινγηζηεί ζε  2.913.238,61 €. 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 2.621.317,41 € 
(κεηά ηηο αλακνξθώζεηο).   Σν πνζό πνπ εηζπξάρζεθε είλαη  339.063,03 € έσο θαη  ην  ηέηαξην 
ηξίκελν ηνπ 2021. Σν  πνζνζηό εηζπξαρζέλησλ - πξνϋπνινγηζζέλησλ ηνπ ΚΑ εζόδσλ 32  
εηζπξάμεηο από αλείζπξαθηα ππόινηπα πξνεγνύκελσλ εηώλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο αλέξρεηαη ζην  
116% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ (2.913.238,61 € κείνλ ηηο πξνβιέςεηο αλείζπξαθησλ ππνινίπσλ 
2.621.317,41 € = 291.921,20 €).  
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     Σα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα γηα ην  ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 αλέξρνληαη ζην 56% ησλ 
δηακνξθσζέλησλ εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνζό 28.544.874,16 €. Πνζό πνπ εηζπξάρζεθε  
15.889.078,74 € καδί κε ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ηεο 31/12/2020 ην νπνίν είλαη 3.286.149,76 €.  
      Όζνλ αθνξά ηα επί κέξνπο εηζπξαρζέληα έζνδα ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ αλά ΚΑ, παξαηεξνύκε 
όηη ηα εηζπξαρζέληα έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ  Γήκνπ (ΚΑ 01) 
είλαη 268.195,77 € αλαινγνύλ  ζην 274% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ  όπσο απηά έρνπλ 
δηακνξθσζεί ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 κε πνζό 97.879,00 €.  
  Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ (ΚΑ 02)  (αθνξά ηνπο ηόθνπο ησλ 
θαηαζέζεσλ ηα νπνία βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ) είλαη 39.234,93 € 
αλαινγνύλ  ζην 106%  ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζην 
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 κε πνζό 37.000,00€.  
  Σα εηζπξαρζέληα έζνδα  από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα (ΚΑ 03) είλαη 1.547.567,19 € 
αλαινγνύλ  ζην 85% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζην 
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 κε πνζό 1.819.797,00 € (Ύδξεπζε – άξδεπζε – θαζαξηόηεηα 
ειεθηξνθσηηζκόο).  
  Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από ινηπά ηέιε - δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ (ΚΑ 04) είλαη 
213.809,44 € αλαινγνύλ  ζην 117% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ 
δηακνξθσζεί ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 κε πνζό 182.983,45 €.  
  Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από θόξνπο θαη εηζθνξέο Κ.Α (05) είλαη 6.915,60 € αλαινγνύλ  ζην 
77% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 
2021 κε πνζό  9.000,00 €.   
  Από ηα ινηπά ηαθηηθά έζνδα (ΚΑ 07) ηα εηζπξαρζέληα έζνδα είλαη 42.677,50 € αλαινγνύλ  ζην 
121% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 
2021 κε πνζό 35.290,00 €.  
  Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΚΑ 11) είλαη 6.380,95 €, 
αλαινγνύλ  ζην 319% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζην 
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 κε πνζό 2.000,00 €.   
  Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε εηδηθεπκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 
(ΚΑ 12) είλαη 642.143,10 €, αλαινγνύλ  ζην 72% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά 
έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 κε πνζό 891.917,15 €.   
  Σα εηζπξαρζέληα έζνδα από δσξεέο – θιεξνλνκηέο – θιεξνδνζίεο είλαη 700,00 € κε κεδέλ 
πξνϋπνινγηζζέληα έζνδα (Κ.Α 14). 
  Από πξνζαπμήζεηο - πξόζηηκα –παξάβνια  ΚΑ 15 ηα εηζπξαρζέληα έζνδα είλαη 78.156,33 € 
αλαινγνύλ ζην 313% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζην 
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 κε πνζό 25.000,00 €.  
  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 617.391,58 € αλαινγνύλ  ζην 91% ησλ 
πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 κε 
πνζό 678.334,80 €. 
    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 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 θαη αλάπηπμεο δαπαλώλ 
αλαγθαίσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ.  
    Όζνλ αθνξά, ηηο επελδπηηθέο δαπάλεο, ε είζπξαμε θαη εθηακίεπζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ,  
εμαξηάηαη από ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, παξάιιεια κε ηελ απξόζθνπηε ξνή ησλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ απηώλ.   
    Ζ πξνζνρή πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηα έξγα ηα νπνία εγγξάθνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
Γήκνπ, λα είλαη ώξηκα, ώζηε κε ηελ απόθαζε έληαμεο γηα ρξεκαηνδόηεζε λα δξνκνινγείηαη ε 
έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ο ρξόλνο έλαξμεο θαηαζθεπήο θάζε έξγνπ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί 
ζηνλ  αλαγθαίν θαη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εγγξαθή ησλ πηζηώζεσλ  ν αλαγθαίνο 
ρξόλνο πινπνίεζεο θαη νη ρξόλνη ρξεκαηνδόηεζεο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο  πνιπεηείο δαπάλεο 
ώζηε λα κελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πνζνζηό εθηέιεζεο  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε κεγάιν ύςνο 
εγγξαθώλ δαπαλώλ θαη εζόδσλ γηα πνζά έξγσλ, αιιά ζηελ νπζία αδξαλνπνηεκέλσλ ιόγσ κε 
σξίκαλζεο θαη θαζπζηεξήζεσλ  έλαξμεο ηνπ ρξόλνπ θαηαζθεπήο ησλ.  
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     Οη πηζηώζεηο ησλ έξγσλ  πξέπεη λα δηακνξθώλνληαη  ζηελ ζπλέρεηα ζην ύςνο ησλ ζπκβάζεσλ 
ησλ έξγσλ (κε απνδέζκεπζε πηζηώζεσλ) θνηλνπνηώληαο απηέο ζηα αξκόδηα όξγαλα.  
   Οη πηζηώζεηο νη νπνίεο έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ην 2021 γηα 
Δπηρνξεγήζεηο γηα  επελδπηηθέο δαπάλεο  είλαη  10.901.610,83 €. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα είλαη 
36% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 
2021 κε πνζό 3.891.505,29 €. 
   Από ηηο πηζηώζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 γηα εηζπξάμεηο από 
δάλεηα  (ΚΑ 31) από ην πξόγξακκα Φηιόδεκνο Η - Αληώλεο Σξίηζεο ύςνπο 2.901.884,69 € έρνπλ 
εθηακηεπζεί πνζά ύςνπο 511.702,32 €. Σα δάλεηα απηά είλαη επηρνξεγνύκελα σο πξνο ηα 
ηνθνρξενιύζηα. 
    Σα ινηπά έζνδα ΚΑ 4 Δηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ   ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, αθνξνύλ 
έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη  απνδίδνληαη ζε απηνύο  
από ηνπο   Κ.Α εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ 82.                  
     ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021, ν δήκνο δηακόξθσζε 
πξνϋπνινγηζζείζεο  πηζηώζεηο 8.600.881,05 €,  ηηκνιόγεζε ην 75% ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ κε 
πνζό 6.746.917,22 € θαη εμόθιεζε ην 95% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζό 6.423.053,03 €. 
     ηηο επελδύζεηο αληίζηνηρα έγγξαςε πηζηώζεηο 14.572.254,53 €, ηηκνιόγεζε ην 33% ησλ 
πξνϋπνινγηζζέλησλ πνζό 4.802.210,92 € θαη εμόθιεζε ην 80% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζό 
3.832.520,11 €. 
     ηηο πιεξσκέο πξνεγνύκελσλ εηώλ ΚΑ 81 (πιεξσκέο νθεηιώλ) έσο 31/12/2021, ν δήκνο 
έγγξαςε ζην πξνϋπνινγηζκό  πηζηώζεηο 827.975,42 €, κε ηηκνινγεκέλν ην 98% ησλ 
πξνϋπνινγηζζέλησλ πνζό 809.591,84 €. Δμόθιεζε ην 93% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζό 
755.131,62 €.  
   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. Από 
ην 2019 επίζεο  ζα είλαη έλα από ηα θξηηήξηα ην νπνίν  ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ έιεγρν ζε 
ΟΣΑ από ηηο ΤΓΔ. Παξάιιεια θάζε ηξίκελν ζα δεζκεύεηαη πνζό  έσο ην 25% ησλ ΚΑΠ θαη έσο 
ην ύςνο ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ (ζηηο νθεηιέο θάζε ηξηκήλνπ ν ππνινγηζκόο) πνπ έρνπλ 
δηακνξθσζεί. Ζ εμόθιεζε δε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ζα ελεξγείηαη κε εληνιέο ηνπ δήκνπ  
από ην ηακείν παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ από ηα δεζκεπκέλα εθεί ρξεκαηηθά δηαζέζηκα.  
   Σα ζπλνιηθά πιεξσζέληα έμνδα ηνπ Γήκνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 12.238.019,60 € θαη είλαη 
ην 43% ησλ δηακνξθσκέλσλ -  πξνϋπνινγηζζέλησλ εμόδσλ ηνπ 2021 κε πνζό 28.544.874,16 €.  
    Από ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηνπ ηέηαξηνπ  ηξηκήλνπ ηνπ 2021 παξαηεξνύκε όηη νη 
απαηηήζεηο από θόξνπο, ηέιε θιπ  ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν είλαη ζην 1,02% ηνπ 
πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Ζ κείσζε, ε, ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ  απηνύ ζε ζύγθξηζε  κε ην 
πξνεγνύκελν ηξίκελν  δείρλεη ηελ κείσζε ε ηελ αύμεζε ησλ απαηηήζεσλ. 
    Οη Λνηπέο απαηηήζεηο κε πνζό 699.741,06 ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ, αθνξνύλ  ηα πνζά ησλ δαλείσλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η - ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ ηα νπνία αθόκε δελ έρνπλ εθηακηεπζεί 
θαηά θύξην ιόγν. 

     Σα ηακηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ είλαη απμεκέλα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν.  
     Οη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη απμεκέλεο. Ζ αύμεζε απηή νθείιεηαη ζε εληάμεηο 
λέσλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιόδεκνο Η - Αληώλεο Σξίηζεο ζηα νπνία ζπλάπηνληαη 
δαλεηαθέο ζπκβάζεηο θαη ζα εθηακηεύνληαη ζηαδηαθά. Με ηελ ζπκβαζηνπνίεζε  ησλ έξγσλ ε 
δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ζα δηακνξθσζνύλ ζην ηειηθό ύςνο πνπ ζα εθηακηεπζνύλ. Οη δε 
ηνθνρξεσιπηηθέο δόζεηο εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ απηώλ ζα είλαη επηρνξεγνύκελεο.  
    Οη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο (νθεηιέο) ηνπ Γήκνπ είλαη απμεκέλεο   θαηά 14% ζε ζρέζε κε ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Πνζνζηό πεξίπνπ 75% ησλ ζπλνιηθώλ ππνρξεώζεσλ 
αθνξά ηηκνιόγηα από  ρξεκαηνδνηνύκελα έξγα ηα νπνία ηελ 31/12/2021 δελ είραλ εθηακηεπζεί ηα 
αλάινγα πνζά.    
    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 ρξήζεσλ (πέξαλ 
ηνπ έηνπο) 360.000,00 €. Υαξηόζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πξνο ηαθηνπνίεζε κε ηελ δήισζε 
εηζνδήκαηνο 2022 ζηνπο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ παζεηηθνύ πνζνύ 13.358,04 €.  
   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 νηθ. 46735/23-07-2020 (ΦΔΚ 
3170/01-08-2020 ηεύρνο Β΄) παξνρή νδεγώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ 
δήκσλ, νηθνλνκηθνύ  έηνπο 2021. Απηνί νη ινγ/κνί εζόδσλ  ειέγρνληαη από ην παξαηεξεηήξην 
θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  θαη ηελ εθηέιεζε απηνύ. 
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    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 
     ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ΚΤΑ ηα έζνδα ηεο νκάδαο Η δηακνξθώλνληαη γηα ην ηέηαξην 
ηξίκελν ηνπ 2021 ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΧΝ Θ και ΘΘ (ΘΔΘΑ ΕΟΔΑ) 4ο ΣΡΘΜΗΝΟΤ 2021  

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

ΔΟΓΩΝ 
Προϋπ/ζμός Διζπρατθένηα % 

    1 3 3/1 

01 
Ππόζοδοι από ακίνηηη 

πεπιοςζία 
97.879,00 268.195,77 274,007 

02 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 37.000,00 39.234,93 106,040 

03 
Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη 

και δικαιώμαηα 
1.819.797,00 1.547.567,19 85,041 

04 

Έζοδα από λοιπά ηέλη - 

δικαιώμαηα και παποσή 

ςπηπεζιών 

182.983,45 213.809,44 116,846 

05 Φόποι και ειζθοπέρ 9.000,00 6.915,60 76,840 

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 35.290,00 42.677,50 120,934 

11 
Έζοδα από ηην εκποίηζη 

κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 
2.000,00 6.380,95 319,048 

14 
Δυπεέρ - κληπονομιέρ - 

κληποδοζίερ 
0,00 700,00   

15 
Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - 

παπάβολα 
25.000,00 78.156,33 312,625 

16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 0,00 0,00   

21 Τακηικά έζοδα 678.334,80 617.391,58 91,016 

22 Έκηακηα έζοδα 0,00 0,00   
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FSUM ύνολα εζόδων 2.887.284,25 2.821.029,29 97,705 

32 

Διζπρακηέα σπόλοιπα 

προηγούμενων οικονομικών 

εηών 

291.921,20 339.063,03 116,149 

FSUM 

(ΟΜΑΓΑ 

ΔΟΓΩΝ Ι 

ΚΑΙ ΙΙ) 

ύνολα εζόδων 3.179.205,45 3.160.092,32 99,399 

 
 

Παπαηηπούμε πωρ ηο ποζοζηό εκηέλεζηρ ηηρ ομάδαρ εζόδων Θ και ΘΘ έηοςρ 2021  είναι 
99,39% ηων διαμοπθωμένων εζόδων ηος πποϋπολογιζμού 2021.  
 
Δπηπιένλ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε πσο ην ρξεκαηηθό ππόινηπν ηελ 31/12/2021 είλαη 
3.651.059,14 €.  
Ζ 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 2021 είλαη ζρεδόλ κεδεληθή, θαη είλαη εληόο 
ησλ ζηόρσλ νξίσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.   
     
              Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ  
             ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  
     
                       
                  ΣΑΜΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ» 

  Αθνινύζεζε ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ» 
θ. Γαξδίθνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο έθαλε γλσζηό όηη ηα κέιε ηεο παξάηαμήο ηνπ ςεθίδνπλ παξώλ  
θαη ζηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνύ 
έιαβε ππόςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ηελ ζρεηηθή ηνπνζέηεζε 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

 
   Δγθξίλεη ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 4νπ ηξηκήλνπ 2021 (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),  
ζύκθσλα κε ηελ 62/23-02-2021 Απόθαζή ηεο, ε νπνία ιήθζεθε κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ.1776/9-
2-2022 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην εηζεγεηηθό ζθέινο 
ηεο παξνύζαο.  
   H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 37/2022. 

         ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι ωρ ακολούθωρ: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
 

ΛΘΑΚΟ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Δ.. 

 
   ΦΗΚΑ ΝΘΚΟΛΑΟ 

 
   ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Δ.. 

  Σ.Τ. 

                                                             
  Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ.  
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ. 

 

ΑΔΑ: 6Τ3ΛΩΡΓ-ΚΤ3
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