
 1 

          
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδπα: Δλεούζα 
     Απ. Αποθ.: 40/2020 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ηο Ππακηικό Απ. 06/19-05-2020  ηηρ διά 
πεπιθοπάρ ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού 
ςμβοςλίος ηος Γήμος Είηζαρ.  

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
  Έγκπιζη έκθεζηρ εζόδων –εξόδων 1ος 
ηπιμήνος 2020 για ηον έλεγσο ςλοποίηζηρ 
ηος πποϋπολογιζμού οικον. έηοςρ 2020. 

 
 ηελ Κνηλφηεηα Διενχζαο, ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή (δηά πεξηθνξάο) ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 6031/15-05-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. 
Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ κε email ζηνλ πξνζσπηθφ 
ηνπο ινγαξηαζκφ θαη sms ζην πξνζσπηθφ ηνπο θηλεηφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 
3852/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ιεθζέληα 
κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ Κνξσλντνχ covid 19 θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/η.A’ /11-03-2020) θαη κε ηελ ππ’ 
αξηζ. 18318/13-03-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 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.  
  Απφ ηα απεζηαικέλα email ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 
ινγαξηαζκφ ζην απηνηειέο ηκήκα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πνιηηηθψλ νξγάλσλ, ή sms απφ ην 
πξνζσπηθφ ηνπο θηλεηφ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θηλεηφ, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ε εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ηνπ 1/2 ησλ Γεκνηηθψλ 
πκβνχισλ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο δηά πεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 184 παξ. 1 ηνπ Ν. 
4683/2019 θαη ηελ Π.Ν.Π. ηεο 30εο Μαξηίνπ 2020 (Α’ 75), θαζψο ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) 
Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ζπκκεηείραλ θαη ήηαλ παξφληεο ζηελ δηά πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νη θαησηέξσ είθνζη έλαο (21) Γεκνηηθνί χκβνπινη: 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Ληάθνο Παλαγηψηεο 
2. Γξίβαο Πεξηθιήο 
3. θήθαο Νηθφιανο 
4. Γεσξγνχιε Γηαλλνχια 
5. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο 
6. ηαιίθαο Γεψξγηνο 
7. Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  
8. Ράξξαο Φψηηνο 
9. Λαδάο Γεψξγηνο 
10. Λάκπξνπ Γεκήηξηνο 
11. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα 
 

12. Ράδνο Γεψξγηνο  
13. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο       
14. Πάηθαο ππξίδσλ  
15. ηέθνο Θεφδσξνο  
16. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
17. Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο  
18. Μπαιαηζφο Βαζίιεηνο  
19. Καινγήξνπ Ησάλλα  
20. Εηάθθαο Γεψξγηνο 
21. Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο 
 

  Δπίζεο ν θ. Πξφεδξνο κέζσ ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο δηαπίζησζε φηη δελ ζπκκεηείραλ θαη 
ήηαλ απφληεο απφ ηελ δηά πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε νη θαησηέξσ έμη (6) Γεκνηηθνί χκβνπινη:      

                        

   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 
2. Νάζηνο Οδπζζέαο 
3. Λενληίνπ Κσλ/λνο 

4. Καηζνπιίδεο Παλαγηψηεο 
5. Λσξίδαο Γεψξγηνο 
6. ακαξάο Νηθφιανο 

νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
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   ηε ζπλεδξίαζε ινγίδεηαη παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι θαηφπηλ επηζηνιήο ηνπ, 
ελψ παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γξφζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Δπί ηος 4ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ :     
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαθεξφκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έζεζε ππφςε 
ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηελ ππ’ αξηζ. 166/08-05-2020 Απφθαζε έγθξηζεο έθζεζεο εζφδσλ 
–εμφδσλ 1νπ ηξηκήλνπ 2020, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ιήθζεθε χζηεξα απφ ηελ 
4904/16-4-2020 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη 
ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ζ απφθαζε απηή ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηελ νπνία θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηα πξαθηηθά θαη πξφηεηλε λα 
εγθξηζεί, έρεη σο εμήο: 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  ηελ Διενχζα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 08 ηνπ κήλα Ματνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο 
εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 9.00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ 5437/04-05-2020 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 72 ηνπ Ν. 3852/10,φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 77 Ν. 4555/2018 θαη ην άξζξν 3 ηνπ  Ν.4623/2019, 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: 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. Πιηάθνο Μηραήι-Πξφεδξνο   

2. Ράξξαο Φψηηνο-Αληηπξφεδξνο 
3. Ράδνο Γεψξγηνο-Μέινο 

 

4. Γξίβαο Πεξηθιήο- Μέινο  

5. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο -Μέινο 
6. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο-Μέινο 
7. Πάτθαο ππξίδσλ-Αλαπι.Μέινο 

 

 

εκεηψλεηαη φηη, ε πλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ Κνξσλντνχ covid 19 θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/η.A’ /11-03-2020) θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 
18318/13-03-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζηε πλεδξίαζε παξεπξίζθνληαλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ν Γήκαξρνο Είηζαο θαη 
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ.Πιηάθνο Μηραήι , ηα κέιε ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ε γξακκαηέαο-
ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Είηζαο θ.ηαχξνπ Αγγειηθή  

          

         «        
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
       ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ 
      ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΤΑ 
 

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   166/2020 

 
 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Απφ ην Πξαθηηθφ Αξ. 17/08-05-2020 ζπλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Ζίηζαο. 

ΠΕΡΘΛΗΦΗ 

««ΕΕθθζζεεζζεε  εεζζφφδδσσλλ  ––εεμμφφδδσσλλ  11
ννππ

  ηηξξηηκκήήλλννππ  22002200  γγηηαα  ηηννλλ  

έέιιεεγγρρνν  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκννχχ  

ννηηθθννλλ..έέηηννπποο  22002200»» 
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Σν κέινο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο θ.Ράξξαο Φψηηνο απνρψξεζε απφ ηε 
ζπλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επη ησλ ζεκάησλ  εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη πξηλ 
απφ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο απηήο.  

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 6o εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ΣΡΘΜΗΝΘΑΘΑ ΕΚΘΕΗ ΜΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ  1νπ  ΣΡΘΜΗΝΟΤ  
2020 ΤΜΦΧΝΑ ΜΕ ΣΗΝ  παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ΟΠΧ ΕΥΕΘ ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΘΕΘ 
ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 ηεο Πξντζηακέλεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ,πνπ αλαθέξεη ηα θάησζη: 

           
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΗΠΕΘΡΟΤ 
ΝΟΜΟ ΘΧΑΝΝΘΝΧΝ 
ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ 

        ΔΓΡΑ ΔΛΔΟΤΑ 

        ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΛΔΩΦΟΡΟ  

        ΠΑΑΡΩΝΟ 1
 

        T.K.: 454 45 

ΣΗΛ.: 2651062330 
FAX: 2651062794 
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr 
Πιεξ.: Σζάκνο Γξεγφξηνο  
Σει. : 26533 60009 

                            
                                                  Ειενχζα  :  16/04/2020 

                                                 Α.Π.   :   4904 
              
                          Πξνο : ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

                                          ΔΗΜΟΤ ΖΘΣΑ 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ :  ΣΡΘΜΗΝΘΑΘΑ ΕΚΘΕΗ ΜΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ  1νπ  ΣΡΘΜΗΝΟΤ  2020 ΤΜΦΧΝΑ ΜΕ ΣΗΝ  παξ.9 ηνπ άξζξνπ 
266 ηνπ Ν.3852/2010 ΟΠΧ ΕΥΕΘ ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΘΕΘ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ παξ 4 ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 
 

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 έθζεζε πξνο ην 
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. 
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 Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, 

δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

Η έθζεζε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2020 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 4.796.417,54 889.537,75 0,19 1.015.897,01 0,21 1,14 

01 Ππόζοδοι από ακίνηηη 

πεπιοςζία 

325.879,00 41.646,20 0,13 26.989,71 0,08 0,65 

02 Ππόζοδοι από κινηηή 

πεπιοςζία 

51.000,00 1.616,58 0,03 1.616,58 0,03 1,00 

03 Έζοδα από ανηαποδοηικά 

ηέλη και δικαιώμαηα 

1.800.487,83 197.384,81 0,11 338.400,56 0,19 1,71 

04 Έζοδα από λοιπά ηέλη - 

δικαιώμαηα και παποσή 

ςπηπεζιών 

117.675,31 26.458,31 0,22 26.458,31 0,22 1,00 

05 Φόποι και ειζθοπέρ 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Έζοδα από επισοπηγήζειρ 2.488.175,40 622.043,85 0,25 622.043,85 0,25 1,00 

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 4.200,00 388,00 0,09 388,00 0,09 1,00 

1 Έκηακηα έζοδα 8.486.128,88 68.564,14 0,01 68.549,30 0,01 1,00 

11 Έζοδα από ηην εκποίηζη 

κινηηήρ και ακίνηηηρ 

πεπιοςζίαρ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Επισοπηγήζειρ για κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών 

183.299,00 49.633,75 0,27 49.633,75 0,27 1,00 

13 Επισοπηγήζειρ για 

επενδςηικέρ δαπάνερ 

8.275.829,88 1.740,99 0,00 1.740,99 0,00 1,00 

14 Δυπεέρ - κληπονομιέρ - 

κληποδοζίερ 

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

15 Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - 

παπάβολα 

25.000,00 17.189,40 0,69 17.174,56 0,69 1,00 

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

2 Έζοδα παπελθόνηυν 

οικονομικών εηών 

634.482,76 367.189,12 0,58 1.777,86 0,00 0,00 

21 Τακηικά έζοδα 634.482,76 367.189,12 0,58 1.777,86 0,00 0,00 

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. 

5.472.427,77 2.944.602,83 0,54 115.987,19 0,02 0,04 

31 Ειζππάξειρ από δάνεια 2.882.348,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Ειζππακηέα ςπόλοιπα 

πποηγούμενυν 

οικονομικών εηών 

2.590.079,24 2.944.602,83 1,14 115.987,19 0,04 0,04 

4 Ειζππάξειρ ςπέπ Δημοζίος 

και ηπίηυν 

1.743.164,12 283.764,53 0,16 283.764,53 0,16 1,00 

41 Ειζππάξειρ ςπέπ ηος 

δημοζίος 

1.504.826,12 225.502,01 0,15 225.502,01 0,15 1,00 

42 Ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν 14.018,00 1.232,52 0,09 1.232,52 0,09 1,00 

5 Φπημαηικό ςπόλοιπο 

πποηγούμενος έηοςρ 

3.251.290,53 3.251.290,53 1,00 3.251.290,53 1,00 1,00 

FSUM Σύνολα εζόδυν 24.383.911,60 7.804.948,90 0,32 4.737.266,42 0,19 0,61 
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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 7.703.575,87 5.904.267,50 0,77 982.743,84 0,13 841.417,36 835.290,91 0,11 0,85 

60 Αμοιβέρ και έξοδα 

πποζυπικού 

2.123.567,21 2.066.189,36 0,97 468.575,97 0,22 446.119,50 446.119,50 0,21 0,95 

61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 942.752,80 556.274,64 0,59 112.690,39 0,12 73.944,17 73.379,65 0,08 0,65 

62 Παποσέρ ηπίηυν 2.046.718,46 1.524.091,87 0,74 145.145,91 0,07 134.382,91 132.972,35 0,06 0,92 

63 Φόποι - ηέλη 142.721,87 33.918,95 0,24 319,23 0,00 272,48 272,48 0,00 0,85 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 305.155,78 183.948,95 0,60 27.347,73 0,09 12.622,73 8.471,36 0,03 0,31 

65 Πληπυμέρ για ηην 

εξςπηπέηηζη δημοζίαρ 
πίζηευρ 

26.832,76 26.832,16 1,00 6.721,22 0,25 6.721,22 6.721,22 0,25 1,00 

66 Δαπάνερ ππομήθειαρ 

αναλυζίμυν 

839.277,37 596.257,77 0,71 104.982,42 0,13 50.393,38 50.393,38 0,06 0,48 

67 Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ 

ζε ηπίηοςρ 

1.265.049,62 916.737,28 0,72 116.944,45 0,09 116.944,45 116.944,45 0,09 1,00 

68 Λοιπά Έξοδα 11.500,00 16,52 0,00 16,52 0,00 16,52 16,52 0,00 1,00 

7 Επενδύζειρ 12.180.529,82 8.887.378,04 0,73 153.057,57 0,01 104.133,99 66.762,23 0,01 0,44 

71 Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών 

έπγυν και ππομήθειερ 
παγίυν 

949.841,76 545.345,80 0,57 55.073,90 0,06 6.150,32 6.150,32 0,01 0,11 

73 Έπγα 10.988.248,16 8.267.940,11 0,75 73.483,67 0,01 73.483,67 36.111,91 0,00 0,49 

74 Μελέηερ, έπεςνερ, 

πειπαμαηικέρ επγαζίερ κλπ 

242.439,90 74.092,13 0,31 24.500,00 0,10 24.500,00 24.500,00 0,10 1,00 

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 

4.499.805,91 950.482,91 0,21 754.488,15 0,17 734.933,59 695.362,81 0,15 0,92 

81 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε. 754.579,64 747.538,65 0,99 747.538,65 0,99 531.989,56 492.418,78 0,65 0,66 

82 Αποδόζειρ 1.516.826,12 202.944,26 0,13 6.949,50 0,00 202.944,03 202.944,03 0,13 29,20 

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 2.228.400,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Αποθεμαηικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FSUM Σύνολα δαπανών 24.383.911,60 15.742.128,45 0,65 1.890.289,56 0,08 1.680.484,94 1.597.415,95 0,07 0,85 
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 6 
ΣΟΘΥΕΘΑ ΘΟΛΟΓΘΜΟΤ. 
 

ΠΡΧΣΟ ΣΡΘΜΗΝΟ 2020 

    
Σέινο 

Πξνεγ. έηνπο 
Πξνεγνχκελν 

ηξίκελν 

Σξέρνλ 
Σξίκελν 

έηνπο 

Μεηαβνιή 

    % 

    1 2 3 3/2 

Δ 
ΣΟΘΥΕΘΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΤ 

6.353.188,47 6.353.188,47 6.365.378,48 1,00 

ΔΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 3.101.897,94 3.101.897,94 3.225.528,01 1,04 

ΔΑ1 
Απαηηήζεηο απφ 
θφξνπο, ηέιε θιπ 

2.921.342,92 2.921.342,92 3.041.432,44 1,04 

ΔΑ2 
Απαηηήζεηο απφ 
Διιεληθφ Γεκφζην 

180.555,02 180.555,02 183.607,97 1,02 

ΔΑ3 Λνηπέο απαηηήζεηο 0,00 0,00 487,60   

ΔΒ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 3.251.290,53 3.251.290,53 3.139.850,47 0,97 

ΔΒ1 Σακείν 5.305,46 5.305,46 5.285,94 1,00 

ΔΒ2 
Καηαζέζεηο φςεσο θαη 
πξνζεζκίαο 

3.245.985,07 3.245.985,07 3.134.564,53 0,97 

ΔΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

0,00 0,00 0,00   

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 
ΣΟΘΥΕΘΑ 
ΠΑΘΗΣΘΚΟΤ 

1.607.637,90 1.607.637,90 1.422.789,91   

ΠΑ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΗΑ 

484.987,27 484.987,27 480.586,22 0,99 

ΠΑ1 
Μαθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε 
ηξάπεδεο 

468.850,11 468.850,11 468.850,11 1,00 

ΠΑ2 
Βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε 
ηξάπεδεο 

16.137,16 16.137,16 11.736,11 0,73 

ΠΒ 
ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

748.362,47 748.362,47 566.823,42 0,76 

ΠΒ1 Πξνκεζεπηέο 744.141,12 744.141,12 434.627,68 0,58 

ΠΒ3 
Τπνρξεψζεηο απφ 
θφξνπο ηέιε 

0,00 0,00 19.730,26   

ΠΒ4 
Αζθαιηζηηθνί 
νξγαληζκνί 

91,04 91,04 -216,56 -2,38 

ΠΒ5 
Λνηπέο 
βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

4.130,31 4.130,31 112.682,04 27,28 

ΠΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

374.288,16 374.288,16 375.380,27 1,00 
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ΠΓ1 
Έζνδα επφκελσλ 
ρξήζεσλ 

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

ΠΓ2 
Έμνδα ρξήζεσο 
δνπιεπκέλα 
(πιεξσηέα) 

14.288,16 14.288,16 15.380,27 1,08 

` 
Λνηπνί κεηαβαηηθνί 
ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 

0,00 0,00 0,00   

 
 

  Ζ  νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηεο έθζεζεο ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ 2020 (απφ 01/01/2020 έσο 31/03/2020), 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.55905/29-07-2019 (ΦΔΚ 3054/29-07-2019 ηεχρνο 
Β΄) παξνρή νδεγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2020 
(ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξίζκ. 7028/2004 ΦΔΚ 253 ηεχρνο Β΄  απφθαζεο, θαζψο θαη ησλ κεηέπεηηα 
ηξνπνπνηήζεσλ ηεο),  θαη  ην αξ. πξ. 1667 ηεο  1 Ννεκβξίνπ 2019 Γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο, δηακνξθψζεθαλ (έζνδα) γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 ζην πνζφ ησλ 24.011.654,46 
€ ζπλνιηθά κε ην εθηηκψκελν ηακεηαθφ ππφινηπν λα είλαη 3.841.610,64 €. Ο πξνυπνινγηζκφο 
επηθπξψζεθε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ  –  Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ην αξ. πξ. 191914 
17  Γεθεκβξίνπ 2019.     
     Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2019 ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 
24.383.911,60 €. Με ηελ  Τπνρξεσηηθή  αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Απφθαζε Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ 22/2020 θαη ηελ επηθχξσζε ηεο, απφ ηελ  Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ - Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο κε αξ. πξ. 27522/04-03-2020, πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ 
θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ 2020, θαζψο θαη κε  ηηο ηξέρνπζεο αλακνξθψζεηο. Έγηλε 
αλακφξθσζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηα πξαγκαηηθά  νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα 
νπνία πξνέθπςαλ κε ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο ηνπ 2019 θαζψο θαη εληζρχζεθε κε πηζηψζεηο γηα λέα 
ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 
 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 0, κε ηηο 
παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 4.796.417,54 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 1.015.897,01 € θαη  πνζνζηφ 
εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζην 21%.  
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 06, Έζνδα 
απφ επηρνξεγήζεηο είλαη 2.488.175,40 €  κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 622.043,85 € θαη  πνζνζηφ 
εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζην 25%.  
     Σα πξνυπνινγηζζέληα έθηαθηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  2020 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 1, κε ηηο 
παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 8.486.128,88 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 68.549,30 € θαη πνζνζηφ 
εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζην 1% (0,80%). 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  2020 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 21 (δελ 
έρνπκε έθηαηα έζνδα πξσηνβεβαησκέλα γηα ην 2020), έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ 
βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά, κε ηηο παξαπάλσ αλακνξθψζεηο είλαη 634.482,76 € κε πνζφ 
εηζπξαρζέλησλ 1.777,86 €  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 
2020 ζην 0,00% (0,28%). 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά θαη έθηαθηα  έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 3, 
αθνξνχλ:   
α) ηα αλείζπξαθηα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα ηα πξνεγνχκελα έηε πξνυπνινγίζζεθαλ ζε πνζφ 
2.590.079,24 €. Οη πξνβιέςεηο ζηνλ ΚΑ 85 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ  κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ 
ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε   είλαη 2.228.400,15 € (κεηά ηηο 
αλακνξθψζεηο).   Σν πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε είλαη  115.987,19 € γηα ην  πξψην ηξίκελν ηνπ 2020. Σν  
πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ - πξνυπνινγηζζέλησλ ηνπ ΚΑ εζφδσλ 32  εηζπξάμεηο απφ αλείζπξαθηα 
ππφινηπα πξνεγνχκελσλ εηψλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο  (θαζαξφ πνζφ  361.679,09 €) γηα ην πξψην 
ηξίκελν ηνπ 2020 είλαη ζην 32,06%. 
 
     Σα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα γηα ην  πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 αλέξρνληαη ζην 19% ησλ 
δηακνξθσζέλησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε  4.737.266,42 € καδί κε ην 
ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο 31/12/2019 ην νπνίν είλαη 3.251.290,53 € δηακνξθσζέλ κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλακφξθσζε). 
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          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 8%. Σα 
εηζπξαρζέληα έζνδα απφ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ 0,03% (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 19%  ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ (Ύδξεπζε – 
άξδεπζε – θαζαξηφηεηα ειεθηξνθσηηζκνχ). 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 
22% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ. 
 
     Απφ ηα παξαπάλσ έζνδα απηά πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ (σο πξνο ην χςνο ηνπ πνζνχ εγγξαθήο πηζηψζεσλ ζηα έζνδα θαη ηελ απφθιηζε 
απηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ) είλαη ηα έζνδα πνπ αλαθέξνληαη σο νκάδα Η ζην άξζξν 4 ηκήκα Β.1 ηεο  
ΚΤΑ νηθ.55905/29-07-2019 (ΦΔΚ 3054/29-07-2019 ηεχρνο Β΄) παξνρή νδεγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2020. θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζην χςνο πνπ έρνπλ 
δηακνξθσζεί ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
Σα  έζνδα ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη μερσξηζηά κε 
απνθάζεηο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ απφ ην θξάηνο,  νη νπνίεο πηζηψζεηο γξάθνληαη  ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηκήκα Α.1 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ θαη δελ επηηξέπεηαη ε παξέθθιηζε 
ζηελ εγγξαθή πηζηψζεσλ απφ ηα πνζά απηά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.  
Δπίζεο ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη επηπιένλ ησλ εζφδσλ ηεο νκάδαο Η 
(άξζξν 4 Β.1 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ), ηα έζνδα ηεο νκάδαο ΗΗ  (άξζξν 4 Β.2 αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο απφ  
πξνεγνχκελα έηε ηεο απηήο ΚΤΑ) θαη είλαη νπζηαζηηθά ηα έζνδα ηα νπνία ειέγρνληαη γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ έρνπλ πξνζαξκνζηεί καδί κε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ζην χςνο πνπ απηά  
δηακνξθψζεθαλ ηελ 31/12/2019 κεηά ηελ ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην 
πξψην δίκελν ηνπ έηνπο .   
ηελ ζπλέρεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πνξεία είζπξαμεο ηνπο,  ην Παξαηεξεηήξην 
νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ ειέγρεη θαη παξεκβαίλεη  φηαλ απηά  παξνπζηάδνπλ απφθιηζε. 
πζηήλεη  λα γίλεη αλακφξθσζε θαη δηφξζσζε ησλ εζφδσλ θαηά ηνπο ηξηκεληαίνπο ειέγρνπο απφ ην 
δεκνηηθφ πκβνχιην φηαλ απηά παξνπζηάδνπλ απφθιηζε.  

 
    Σα έζνδα ηεο νκάδαο εζφδσλ Η απνηεινχληαη  απφ ηνπο παξαθάησ Κσδηθνχο αξηζκνχο εζφδσλ,   
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  
ΚΑΔ 15 Πξνζαπμήζεηο πξφζηηκα παξάβνια  
ΚΑΔ 16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα  
ΚΑΔ 21 Σαθηηθά έζνδα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ  
ΚΑΔ 22 Έθηαθηα έζνδα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 
 
     χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.55905/29-07-2019 (ΦΔΚ 3054/29-07-2019 ηεχρνο Β΄) παξνρή νδεγψλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2020, ηα έζνδα ηεο νκάδαο Η 
δηακνξθψλνληαη γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΧΝ Θ (ΘΔΘΑ ΕΟΔΑ ) 1ν ΣΡΘΜΗΝΟΤ 2020  

Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ Προϋπ/ζμός Διζπρατθένηα % 

    1 3 3/1 
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01 Ππόζοδοι από ακίνηηη πεπιοςζία 325.879,00 26.989,71 8,28 

02 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 51.000,00 1.616,58 3,17 

03 
Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη 

και δικαιώμαηα 
1.800.487,83 338.400,56 18,79 

04 

Έζοδα από λοιπά ηέλη - 

δικαιώμαηα και παποσή 

ςπηπεζιών 

117.675,31 26.458,31 22,48 

05 Φόποι και ειζθοπέρ 9.000,00 0,00 0,00 

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 4.200,00 388,00 9,24 

11 
Έζοδα από ηην εκποίηζη κινηηήρ 

και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 
2.000,00 0,00   

14 
Δυπεέρ - κληπονομιέρ - 

κληποδοζίερ 
0,00 0,00   

15 
Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - 

παπάβολα 
25.000,00 17.174,56 68,70 

16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 0,00 0,00   

21 Τακηικά έζοδα 634.482,76 1.777,86 0,28 

22 Έκηακηα έζοδα 0,00 0,00   

FSUM ύνολα εζόδων 2.969.724,90 412.805,58 13,90 

 

Παξαηεξνχκε φηη ηα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα ηεο νκάδαο Η γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020, είλαη  
ηεο ηάμεο ησλ 2.969.724,90 € θαη ηα εηζπξαρζέληα έζνδα αληίζηνηρα είλαη  412.805,58 €. Σν πνζνζηφ 
θάιπςεο κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ ηεο νκάδαο Θ φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί  θαη 
ησλ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη  ζην 13,90% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ. Με   αλαγσγή ηνπ ηξηκήλνπ ζε ζχλνιν ηεο ρξνληάο αλέξρνληαη ζην 
55,60% πνζνζηφ κε  ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020. 
Εθφζνλ ε είζπξαμε ησλ εζφδσλ παξακείλεη ζε απηά ηα επίπεδα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2020 δελ παξνπζηαζζνχλ βειηησκέλα, ηφηε ν Δήκνο Ζίηζαο ζα πξέπεη λα 
αλακνξθψζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ κεηψλνληαο ηα έζνδα κε παξάιιειε κείσζε ησλ εμφδσλ 
(δαπαλψλ) πνπ έρεη εγγξάςεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, ψζηε απηφο λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθφο 
θαη πινπνηήζηκνο κε ηελ κηθξφηεξε δπλαηή απφθιηζε. Επηζεκαίλεηε εδψ φηη ιφγσ ηεο 
παλδεκίαο ηνπ Κνξνλντνπ Covid-19,  ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο 
παλδεκίαο, δηακνξθψζεθε απηφ ην απνηέιεζκα. Οη βεβαηψζεηο εζφδσλ θαζπζηέξεζαλ θαη σο 
εθ ηνχηνπ κεηαηίζεληαη ρξνληθά θαη νη εηζπξάμεηο εζφδσλ.  Πηζηεχνπκε φηη ην επφκελν ηξίκελν ε 
θαηάζηαζε ζα νκαινπνηεζεί.          

       Ωο πξνο ηα Δηζπξαθηέα έζνδα ησλ  νθεηιψλ (απαηηήζεσλ) απφ βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα 
παξειζφληα έηε (ηαθηηθά θαη έθηαθηα) ηα νπνία απαξηίδνπλ ηελ νκάδα εζφδσλ ΗΗ  (ΚΑΔ 32) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, θαη  είραλ βεβαησζεί θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα πξνυπνινγηζζέληα   ηνπ 2020 
αλέξρνληαη ζε  2.590.079,24 €. Έγηλαλ πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 
βεβαησκέλσλ θαηά Π.Ο.Δ. ζε πνζφ 2.228.400,15 €, θαη ην θαζαξφ πνζφ πνπ πξνυπνινγίζζεθε σο 
έζνδν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ΚΤΑ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
361.679,09 €. Όζεο θαη νη εηζπξάμεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2019, θαηά κέγηζην πξνυπνινγηζζέλ έζνδν.  

      Σα εηζπξαρζέληα έζνδα ηελ 31/03/2020 ηεο νκάδαο εζφδσλ ΗΗ είλαη 115.987,19 €. Δίλαη ην 
32,06% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ ηεο νκάδαο ΗΗ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 κεηά ηελ αθαίξεζε 
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ησλ πξνβιέςεσλ.  Με   αλαγσγή ηνπ ηξηκήλνπ ζε ζχλνιν ηεο ρξνληάο αλέξρνληαη ζην 128,24% 
πνζνζηφ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020.     

      ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα 
θαηαβάιεηε  ψζηε ν Δήκνο Ζίηζαο λα έρεη ξεαιηζηηθνχο θαη εθηειέζηκνπο πξνυπνινγηζκνχο. 
Θδηαίηεξε πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη  ζηελ βεβαίσζε θαη  είζπξαμε ησλ εζφδσλ. Η 
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 Θ θαη ΘΘ. Αληίζηνηρα ππάξρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο δαπαλψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Δήκνπ.          

     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 απηψλ. 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 ζα 
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 δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ θαη πινπνηήζηκσλ πξνυπνινγηζκψλ.  

     Γηα ηα ινηπά έζνδα ηεο ΟΜΑΓΑ 3 (πιελ ηνπ Υξεκαηηθνχ ππνινίπνπ πνπ αλαθέξακε πνην 
πάλσ  ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο θαη ηαθηνπνίεζεο ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλακφξθσζε ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ ζην χςνο πνπ απηφ δηακνξθψζεθε ηελ 31/12/2019) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ ΚΑΔ 41, νπζηαζηηθά, 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 έγγξαςε πηζηψζεηο 7.703.575,87 € δέζκεπζε ην 77%  απηψλ, 
πνζφ 5.904.267,50 €,  ηηκνιφγεζε ην 13% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 982.743,84 € θαη εμφθιεζε 
ην 85% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 835.290,91 €. 

      ηηο επελδχζεηο έγγξαςε πηζηψζεηο 12.180.529,82 € δέζκεπζε ην 73%  απηψλ, πνζφ 
8.887.378,04 €,  ηηκνιφγεζε ην 1% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 153.057,57 € θαη εμφθιεζε ην 44% 
ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 66.762,23 €. 

      ηηο πιεξσκέο πξνεγνχκελσλ εηψλ ΚΑ 81 (πιεξσκέο νθεηιψλ) έγγξαςε ζην 
πξνυπνινγηζκφ  πηζηψζεηο 754.579,64 € δέζκεπζε ην 99%  απηψλ, πνζφ 747.538,65 €,  
ηηκνιφγεζε ην 99% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 747.538,65 € θαη εμφθιεζε ην 66% ησλ 
ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 492.418,78 €. Εδψ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε πσο νη νθεηιέο ησλ 
πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ είλαη έλα κέηξν ην νπνίν παξαθνινπζεί ην παξαηεξεηήξην θαη 
πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ιήςεο κέηξσλ. Οη νθεηιέο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ πξέπεη λα βαίλνπλ 
ζπλερψο κεηνχκελεο.   

       Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ παξαηεξνχκε φηη νη απαηηήζεηο είλαη ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν ηξίκελν  απμεκέλεο  (1,04%). Απηφ δειψλεη κεγαιχηεξα 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 κεησκέλα (0,97%) ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. 
Έρνπλ εμνθιεζεί ζε χςνο αξθεηέο νθεηιέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. 

      Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ κεηψλνληαη, ε  εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ γίλεηαη 
θαλνληθά. 

      Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη κεησκέλεο  (0,76%) 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 κήλα).      

 
                                                                                  Γηα ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία                     

 
 

 

Ζ πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 
Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ   

                                                                                     Εέξβα Βαζηιηθή 
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  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα αλσηέξσ θαη κε ηα 
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.Γαξδίθν Βαζίιεην θαη Πάτθα ππξίδσλ λα ςεθίδνπλ παξψλ θαη ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην,  
 

                                                     ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

     Δγθξίλεη ηελ ΣΡΘΜΗΝΘΑΘΑ ΕΚΘΕΗ ΜΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ  1νπ  
ΣΡΘΜΗΝΟΤ  2020 ΤΜΦΧΝΑ ΜΕ ΣΗΝ  παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 ΟΠΧ ΕΥΕΘ 
ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΘΕΘ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011  ηνπ Γήκνπ Είηζαο, 
φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο θαη ππνβάιιεη απηή γηα ιήςε ζρεηηθήο 
απφθαζεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  
                            Η απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  166/2020 

πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ     Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ       ΣΑ ΜΕΛΗ 
                   ΕΠΘΣΡΟΠΗ 
                                                     
              ΠΛΘΑΚΟ ΜΘΥΑΗΛ                       ηαχξνπ Αγγειηθή         Αθνι.Τπνγξαθέο» 

 
  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε, απφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο εηζήγεζεο θαη ηελ 
ζρεηηθή ςεθνθνξία ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, ε νπνία δηελεξγήζεθε κε ηελ απνζηνιή email 
απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ πξνο ην Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 
Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ή sms απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο θηλεηφ ζην πξνζσπηθφ θηλεηφ ηνπ ηδίνπ, 
φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην   

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ  

 
  Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 166/08-05-2020 Απφθαζε έγθξηζεο έθζεζεο εζφδσλ –εμφδσλ 1νπ 
ηξηκήλνπ 2020, γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2020, ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ιήθζεθε χζηεξα απφ ηελ 4904/16-4-2020 εηζήγεζε ηεο 
Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ζην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην εηζεγεηηθφ ζθέινο ηεο παξνχζαο. 
  Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο, Πάηθαο ππξίδσλ, ηέθνο Θεφδσξνο, 
Σδηάιιαο Αζαλάζηνο, Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο, Μπαιαηζφο Βαζίιεηνο θαη Καινγήξνπ Ησάλλα 
θαηαςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε.   
 Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Εηάθθαο Γεψξγηνο, δηαηχπσζε κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ email, 
ηελ παξαθάησ άπνςε: “Δπί ησλ ζεκάησλ 2,4,5,7 θαη 8 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη επεηδή: 
α)ε παξάηαμε καο δελ εθπξνζσπείηαη ζηελ Ο.Δ. φπνπ ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα έρνπλ 
ζπδεηεζεί θαη δελ έρεη κέρξη ζήκεξα εηζαθνπζηεί ε απαίηεζε καο πξηλ απφ θάζε ζπλεδξίαζε 
Ο.Δ. λα καο απνζηέιιεηαη γηα λα ιακβάλνπκε γλψζε θαη εκείο ε πξφζθιεζε θαη νη 
αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα έξρνληαη ζην Γ.. 
γηα ςήθηζε θαη β) ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη ηα Γ.. ιφγσ ηεο 
παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ δελ καο δίλεηαη ε ρξνληθή δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα 
ππνβάιινπκε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηπρφλ θξίλνπκε απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπκε 
ηεθκεξησκέλα αληηθεηκεληθή γλψκε γηα ην θάζε ζέκα απηνχ ηνπ ηχπνπ (αλακνξθψζεηο 
πξνυπνινγηζκνχ θιπ.). Φεθίδσ παξψλ, κε ηελ παξάθιεζε φπσο γηα ηηο επφκελεο 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Ο.Δ. καο απνζηέιιεηαη θαη εκάο πξφζθιεζε κε ηηο αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο 
πξνθεηκέλνπ λα καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπκε θαη ελεκεξσλφκαζηε δεφλησο”. 
  H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό  40/2020. 

         ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι ωρ ακολούθωρ: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ 

Γ.. 
ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 

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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                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ. 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ. 
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