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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδξα: Διενχζα 
     Αξ. Απνθ.: 59/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Απφ ην Πξαθηηθφ Αξ. 7/02-6-2021  
ζπλεδξίαζεο (κε ηειεδηάζθεςε) ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Είηζαο.  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
  Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε απνηειέζκαηα 
εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ 1νπ ηξηκήλνπ 
2021.  

  ηελ Κνηλφηεηα Διενχζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ  ηνπ 
έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ψξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή   ζπλεδξίαζε, 
ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο “e:Presence.gov.gr”, ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 7561/28-05-2021 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ 
ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη 
γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο 
ησλ Κνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο 
απηά ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξψζεθαλ κεηαγελέζηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11 Μαξηίνπ 2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) (Α’ 
55), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76) θαη ηελ  ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ. 
31950/21.05.2021 (ΦΔΚ 2141/22.05.2021 ηεχρνο Β'), 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 ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξφληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη 
είθνζη δχν (22), δειαδή:  

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. Νάζηνο Οδπζζέαο  
15. Πάηθαο ππξίδσλ  

  16. ηέθνο Θεφδσξνο  
17. Λενληίνπ Κσλ/λνο  

  18. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
  19. Καηζνπιίδεο Παλαγηψηεο 

20. Μπαιηνχκαο Γεψξγηνο 
21. Εηάθθαο Γεψξγηνο 

  22. Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο 
 

ΑΠΟΝΣΔ 
1.Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 
2..Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο 
3.Μπαιαηζφο Βαζίιεηνο 

4.Καινγήξνπ Ησάλλα 
5.Λσξίδαο Γεψξγηνο 

νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θα Καινγήξνπ Ησάλλα πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην ζηάδην 

ηεο ελεκέξσζεο θαη πξηλ απφ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. 
  ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Ο ππεξεζηαθφο Γξακκαηέαο θ. Γξφζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

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/454690/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
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  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: 

1.-Μίζζσζε ηδησηηθνχ αθηλήηνπ απφ ην Γήκν Είηζαο, κε δεκνπξαζία, γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζάιακνο ηνπ Πεξηθ/θνχ Αγξνηηθνχ Ηαηξείνπ Διενχζαο - Οξηζκφο 
επηηξνπήο εθηίκεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ. 

 2.-πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο θαιαζνθφξνπ 
νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Είηζαο. 
  Δπί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:     
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαθεξφκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ράξξα Φψηην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ 
ηελ ππ’ αξηζ. 5388/14-4-2021 ηξηκεληαία έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο 
πξνυπνινγηζκνχ  1νπ  ηξηκήλνπ  2021 ζχκθσλα κε ηελ  παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ 
λ.3852/2010 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 
3979/2011 ηεο νηθνλνκηθήο  ππεξεζίαο, κε βάζε ηελ νπνία ιήθζεθε ε ππ’ αξηζ. 211/1-6-2021 
ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
  Ζ έθζεζε απηή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηελ νπνία θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί 
ζηα πξαθηηθά θαη πξφηεηλε λα εγθξηζεί, έρεη σο εμήο: 

           
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
ΔΓΡΑ ΔΛΔΟΤΑ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΛΔΩΦΟΡΟ  

ΠΑΑΡΩΝΟ 1
 

T.K.: 454 45 

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

                            

                                                    Διενχζα  :  14/04/2021 

                                                                Α.Π.   :   5388 
              
                          
                          Πξνο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                          ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 
 
ΘΔΜΑ :  ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  1νπ  
ΣΡΗΜΖΝΟΤ  2021 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 
 

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 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051707
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
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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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. 

 Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, 
δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

Ζ έθζεζε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2021 παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο . 
 
 
ΔΟΓΑ. 
 

Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

ΔΟΓΩΝ 

Προϋπ/ζμός Βεβαιωθένηα % Διζπρατθένηα % % 

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

0 Σακηικά έζοδα 4.701.044,85 766.143,57 0,16 755.986,26 0,16 0,99 

01 Ππόζοδοι από ακίνηηη πεπιοςζία 175.879,00 25.866,74 0,15 21.181,42 0,12 0,82 

02 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη και 

δικαιώμαηα 

1.819.797,00 282.547,66 0,16 277.956,10 0,15 0,98 

04 Έζοδα από λοιπά ηέλη - 

δικαιώμαηα και παποσή 

ςπηπεζιών 

152.993,45 39.941,47 0,26 39.061,04 0,26 0,98 

05 Φόποι και ειζθοπέρ 9.000,00 452,16 0,05 452,16 0,05 1,00 

06 Έζοδα από επισοπηγήζειρ 2.488.175,40 414.695,90 0,17 414.695,90 0,17 1,00 

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 4.200,00 2.639,64 0,63 2.639,64 0,63 1,00 

1 Έκηακηα έζοδα 11.505.459,92 491.938,27 0,04 489.542,00 0,04 1,00 

11 Έζοδα από ηην εκποίηζη κινηηήρ 

και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 

2.000,00 1.790,40 0,90 1.790,40 0,90 1,00 

12 Επισοπηγήζειρ για κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών 

421.405,38 111.520,00 0,26 111.520,00 0,26 1,00 

13 Επισοπηγήζειρ για επενδςηικέρ 

δαπάνερ 

11.057.054,54 359.373,76 0,03 359.373,76 0,03 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 19.254,11 0,77 16.857,84 0,67 0,88 

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

2 Έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών 

εηών 

729.855,45 257.171,64 0,35 10.225,10 0,01 0,04 

21 Σακηικά έζοδα 729.855,45 257.171,64 0,35 10.225,10 0,01 0,04 

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. 

4.736.325,71 2.931.965,55 0,62 266.103,52 0,06 0,09 

31 Ειζππάξειρ από δάνεια 1.823.087,10 136.760,83 0,08 136.760,83 0,08 1,00 

32 Ειζππακηέα ςπόλοιπα 

πποηγούμενυν οικονομικών εηών 

2.913.238,61 2.795.204,72 0,96 129.342,69 0,04 0,05 

4 Ειζππάξειρ ςπέπ Δημοζίος και 

ηπίηυν 

1.770.264,50 331.559,85 0,19 331.559,85 0,19 1,00 

41 Ειζππάξειρ ςπέπ ηος δημοζίος 1.524.826,12 273.315,07 0,18 273.315,07 0,18 1,00 

42 Ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν 17.318,38 1.300,33 0,08 1.300,33 0,08 1,00 

5 Υπημαηικό ςπόλοιπο 

πποηγούμενος έηοςρ 

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

FSUM ύνολα εζόδυν 26.729.100,19 8.064.928,64 0,30 5.139.566,49 0,19 0,64 

 
 

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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ΔΞΟΓΑ. 
 

Κ.Α ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

ΔΞΟΓΩΝ 

Προϋπ/ζμός Γεζμεσθένηα % Σιμολ/νηα % Δνηαλθένηα Πληρωθέ

νηα 

% % 

 

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

6 Έξοδα 8.131.425,85 6.250.214,99 0,77 1.212.802,93 0,15 974.289,93 968.046,56 0,12 0,80 

60 Αμοιβέρ και έξοδα 

πποζυπικού 

2.504.357,34 2.397.311,54 0,96 542.592,68 0,22 496.208,65 496.018,65 0,20 0,91 

61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 1.073.039,08 885.761,41 0,83 122.827,14 0,11 78.658,68 78.658,68 0,07 0,64 

62 Παποσέρ ηπίηυν 1.785.314,83 1.233.163,80 0,69 260.761,26 0,15 188.103,14 187.688,74 0,11 0,72 

63 Φόποι - ηέλη 121.050,00 67.739,88 0,56 1.631,31 0,01 1.428,81 1.428,81 0,01 0,88 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 326.283,57 77.619,22 0,24 15.050,62 0,05 5.354,32 3.809,28 0,01 0,25 

65 Πληπυμέρ για ηην 

εξςπηπέηηζη δημοζίαρ 
πίζηευρ 

35.393,06 35.393,06 1,00 1.099,68 0,03 1.099,42 1.099,42 0,03 1,00 

66 Δαπάνερ ππομήθειαρ 

αναλυζίμυν 

755.485,00 424.662,24 0,56 82.528,09 0,11 17.124,76 13.030,83 0,02 0,16 

67 Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε 

ηπίηοςρ 

1.518.002,97 1.128.562,45 0,74 186.310,76 0,12 186.310,76 186.310,76 0,12 1,00 

68 Λοιπά Έξοδα 12.500,00 1,39 0,00 1,39 0,00 1,39 1,39 0,00 1,00 

7 Επενδύζειρ 13.557.144,20 10.150.551,02 0,75 369.394,26 0,03 219.827,26 163.037,74 0,01 0,44 

71 Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών 

έπγυν και ππομήθειερ παγίυν 

993.829,29 137.630,49 0,14 94.368,18 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 Έπγα 12.344.152,90 9.873.906,89 0,80 257.978,45 0,02 219.827,26 163.037,74 0,01 0,63 

74 Μελέηερ, έπεςνερ, 

πειπαμαηικέρ επγαζίερ κλπ 

215.062,01 134.913,64 0,63 17.047,63 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ 

(ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ) 

4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

4.979.960,77 2.313.452,29 0,46 835.418,42 0,17 915.290,65 858.136,26 0,17 1,03 

81 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε. 821.817,24 811.626,17 0,99 803.033,31 0,98 679.302,71 622.148,32 0,76 0,77 

82 Αποδόζειρ 1.536.826,12 1.501.826,12 0,98 32.385,11 0,02 235.987,94 235.987,94 0,15 7,29 

83 Επισοπηγούμενερ Πληπυμέρ 

Τποσπεώζευν 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 60.569,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FSU
M 

ύνολα δαπανών 26.729.100,19 18.714.218,30 0,70 2.417.615,61 0,09 2.109.407,84 1.989.220,56 0,07 0,82 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ. 
 

ΠΡΧΣΟ ΣΡΗΜΖΝΟ 2021 

    
Σέινο 

Πξνεγ. έηνπο 
Πξνεγνχκελν 

ηξίκελν 

Σξέρνλ 
Σξίκελν 

έηνπο 

Μεηαβνιή 

    % 

    1 2 3 3/2 

Δ 
ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

7.683.659,05 7.683.659,05 7.127.901,55 0,93 

ΔΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 4.397.509,29 4.397.509,29 3.977.555,62 0,90 

ΔΑ1 
Απαηηήζεηο απφ 
θφξνπο, ηέιε θιπ 

2.796.122,22 2.796.122,22 2.924.620,80 1,05 

ΔΑ2 
Απαηηήζεηο απφ 
Διιεληθφ Γεκφζην 

139.096,20 139.096,20 113.552,10 0,82 

ΔΑ3 Λνηπέο απαηηήζεηο 1.462.290,87 1.462.290,87 939.382,72 0,64 

ΔΒ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 3.286.149,76 3.286.149,76 3.150.345,93 0,96 

ΔΒ1 Σακείν 2.740,33 2.740,33 5.205,65 1,90 

ΔΒ2 
Καηαζέζεηο φςεσο θαη 
πξνζεζκίαο 

3.283.409,43 3.283.409,43 3.145.140,28 0,96 

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 
ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

4.112.601,63 4.112.601,63 3.304.381,89   

ΠΑ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΗΑ 

2.896.407,60 2.896.407,60 2.506.719,39 0,87 

ΠΑ1 
Μαθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε 
ηξάπεδεο 

2.882.425,43 2.882.425,43 2.494.290,79 0,87 

ΠΑ2 
Βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε 
ηξάπεδεο 

13.982,17 13.982,17 12.428,60 0,89 

ΠΒ 
ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

845.321,34 845.321,34 785.851,31 0,93 

ΠΒ1 Πξνκεζεπηέο 842.615,50 842.615,50 617.153,55 0,73 

ΠΒ3 
Τπνρξεψζεηο απφ 
θφξνπο ηέιε 

0,00 0,00 140.122,40 #ΓΗΑΗΡ/0! 

ΠΒ4 
Αζθαιηζηηθνί 
νξγαληζκνί 

49,01 49,01 12.148,71 247,88 

ΠΒ5 
Λνηπέο 
βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

2.656,83 2.656,83 16.426,65 6,18 

ΠΓ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

370.872,69 370.872,69 11.811,19 0,03 
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ΠΓ1 
Έζνδα επφκελσλ 
ρξήζεσλ 

360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 

ΠΓ2 
Έμνδα ρξήζεσο 
δνπιεπκέλα 
(πιεξσηέα) 

0,00 0,00 0,00   

` 
Λνηπνί κεηαβαηηθνί 
ινγαξηαζκνί 
παζεηηθνχ 

10.872,69 10.872,69 11.811,19   

 
 

  Ζ  νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηεο έθζεζεο ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ 2021 (απφ 01/01/2021 έσο 31/03/2021), 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.46735/23-07-2020 (ΦΔΚ 3170/01-08-2020 
ηεχρνο Β΄) παξνρή νδεγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο 
2021 (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξίζκ. 7028/2004 ΦΔΚ 253 ηεχρνο Β΄  απφθαζεο, θαζψο θαη ησλ 
κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεσλ ηεο),  θαη  ην αξ. πξ. 922/04-12-2020 Γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 
ηνπ Γήκνπ Είηζαο, δηακνξθψζεθαλ (έζνδα-έμνδα) γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 ζην πνζφ ησλ 
26.107.925,55 € ζπλνιηθά κε ην εθηηκψκελν ηακεηαθφ ππφινηπν λα είλαη 3.270.633,08 €. Ο 
πξνυπνινγηζκφο επηθπξψζεθε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ  –  Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε 
ην αξ. πξ. 3909/14-01-2021. 

     Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 
26.729.100,19 €. Με ηελ  Τπνρξεσηηθή  αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Απφθαζε Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ 20/2021 θαη ηελ επηθχξσζε ηεο, απφ ηελ  Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ - Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο κε αξ. πξ. 23820/03-03-2021, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ θαηάξηηζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ 2021, 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 2020 θαζψο θαη εληζρχζεθε κε πηζηψζεηο γηα λέα 
ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 

 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ζπλνιηθά ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2021 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 

0, κε ηηο παξαπάλσ αλακνξθψζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 4.701.044,85 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 
755.986,26 € θαη  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 ζην 
16%.  

     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2021 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 06, 
Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 2.488.175,40 €  κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 414.695,90 
€ θαη  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 ζην 17%.  

     Σα πξνυπνινγηζζέληα έθηαθηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  2021 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 1, κε ηηο 
παξαπάλσ αλακνξθψζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 11.505.459,92 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 489.542,00 
€ θαη πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 ζην 4%. 

     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  2021 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 21, 
ηαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά, κε ηηο παξαπάλσ 
αλακνξθψζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 729.855,45 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 10.225,10 €  πνζνζηφ 
εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 ζην 1%. 

     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά θαη έθηαθηα  έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2021 ηνπ ΚΑ  
εζφδσλ 3, αθνξνχλ:   

α) Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα γηα έξγα απφ ην πξφγξακκα Φηιφδεκνο Η-Αληψλεο Σξίηζεο κε 
πξνυπνινγηζζέλ πνζφ 1.823.087,10 € θαη εθηακηεπζέλ πνζφ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 
136.760,83 €. 

β) ηα αλείζπξαθηα ππφινηπα ηνπ ΚΑ 32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ  
ηα νπνία  πξνυπνινγίζζεθαλ ζε πνζφ 2.913.238,61 €. Οη πξνβιέςεηο ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ  ζηνλ ΚΑ 85 κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα 
πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε   δηακνξθψζεθαλ ζηα 2.621.317,41 € (κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 
αλακφξθσζε).   Σν πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε είλαη  129.342,69 € γηα ην  πξψην ηξίκελν ηνπ 2021. Σν  
πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ - πξνυπνινγηζζέλησλ ηνπ ΚΑ εζφδσλ 32  εηζπξάμεηο απφ αλείζπξαθηα 
ππφινηπα πξνεγνχκελσλ εηψλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο  (291.921,20 €) γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 
είλαη ζην 44,3%. 
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     Σα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ην  πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 

αλέξρνληαη ζην 19% ησλ δηακνξθσζέλησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε  
5.139.566,49  € καδί κε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο 31/12/2020 ην νπνίν είλαη 3.286.149,76 € 
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 12% 
ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ. Σα εηζπξαρζέληα έζνδα απφ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ 
0,00% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ (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 15%  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 26% 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 θαη ΗΗ ζην άξζξν 3 ηκήκα 
Β.1 θαη Β.ΗΗ ηεο  ΚΤΑ νηθ.46735/23-07-2020 (ΦΔΚ 3170/01-08-2020 ηεχρνο Β΄) παξνρή νδεγψλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2021, θαη ιακβάλνληαη ππφςε 
ζην χςνο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
Δίλαη δε απηά πνπ ειέγρνπκε κε ηηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο φπσο απηφο δηακνξθψζεθε γηα ην 2021. 

Σα  έζνδα ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη μερσξηζηά 
κε απνθάζεηο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ απφ ην ΤΠΔ,  νη πηζηψζεηο απηέο γξάθνληαη  ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηκήκα Α.1 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ θαη δελ επηηξέπεηαη ε 
παξέθθιηζε ζηελ εγγξαθή πηζηψζεσλ κε δηαθνξεηηθά πνζά απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη.  

Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε  ηελ πνξεία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, ειέγρεηαη απφ ην  
Παξαηεξεηήξην νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ θαη παξεκβαίλεη  φηαλ απηά  παξνπζηάδνπλ 
απφθιηζε. πζηήλεη  λα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δηφξζσζε ησλ εζφδσλ κε ηνπο 
ηξηκεληαίνπο ειέγρνπο απφ ην δεκνηηθφ πκβνχιην,  φηαλ απηά παξνπζηάδνπλ απφθιηζε ε νπνία  δελ 
έρεη θαιπθζεί κε ηνλ έιεγρν ηεο ηξηκεληαίαο έθζεζεο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

 Απφ ηα παξαπάλσ έζνδα ηνπ πίλαθα ΔΟΓΑ φπσο αλαθέξακε, απηά πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 
θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ειέγρνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε νκάδα 
εζφδσλ Η θαη ε νκάδα εζφδσλ ΗΗ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηκήκα Β.1 ηεο  ΚΤΑ νηθ.46735/23-07-2020 
(ΦΔΚ 3170/01-08-2020 ηεχρνο Β΄)  παξνρή νδεγψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
δήκσλ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο 2021 είλαη ηα παξαθάησ : 
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. 
 
  Ο ΚΑ εζφδσλ  πνπ απνηειεί ηα έζνδα ηεο νκάδαο εζφδσλ ΗΗ είλαη ν παξαθάησ. 
ΚΑΔ 32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα παξειζφληα έηε 
 

 χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ΚΤΑ ην χςνο ησλ  εηζπξαρζέλησλ  εζφδσλ  ηεο νκάδαο Η θαη ΗΗ 
δηακνξθψλνληαη γηα ην πξψην  ηξίκελν ηνπ 2021 ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ Η θαη ΗΗ (ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ) 1ν ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2021 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

ΔΟΓΩΝ 
Προϋπ/ζμός Διζπρατθένηα % 

    1 3 3/1 

01 
Ππόζοδοι από ακίνηηη 

πεπιοςζία 
175.879,00 21.181,42 12,043 

02 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 51.000,00 0,00 0,000 

03 
Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη 

και δικαιώμαηα 
1.819.797,00 277.956,10 15,274 

04 

Έζοδα από λοιπά ηέλη - 

δικαιώμαηα και παποσή 

ςπηπεζιών 

152.993,45 39.061,04 25,531 

05 Φόποι και ειζθοπέρ 9.000,00 452,16 5,024 

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 4.200,00 2.639,64 62,849 

11 
Έζοδα από ηην εκποίηζη 

κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 
2.000,00 1.790,40 89,520 

14 
Δυπεέρ - κληπονομιέρ - 

κληποδοζίερ 
0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

15 
Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - 

παπάβολα 
25.000,00 16.857,84 67,431 

16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

21 Σακηικά έζοδα 729.855,45 10.225,10 1,401 

22 Έκηακηα έζοδα 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

FSUM ύνολα εζόδων 2.969.724,90 370.163,70 12,465 

32 

Διζπρακηέα σπόλοιπα 

προηγούμενων οικονομικών 

εηών 

291.921,20 129.342,69 44,307 

FSUM 

(ΟΜΑΓΑ 

ΔΟΓΩΝ Ι 

ΚΑΙ ΙΙ) 

ύνολα εζόδων 3.261.646,10 499.506,39 15,315 
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Παξαηεξνχκε φηη ηα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα ηεο νκάδαο Η θαη ΗΗ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021, 

είλαη  ηεο ηάμεο ησλ 3.261.646,10 € θαη ηα εηζπξαρζέληα έζνδα αληίζηνηρα είλαη  499.506,39 €.    
  Σν πνζνζηφ θάιπςεο κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ ηεο νκάδαο Η θαη ΗΗ φπσο απηά 

έρνπλ δηακνξθσζεί  θαη ησλ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη  ζην 15,315%. 
Με   αλαγσγή ηνπ ηξηκήλνπ ζε ζχλνιν ηεο ρξνληάο αλέξρνληαη ζην 61,26% πνζνζηφ κε  
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2021. Δθφζνλ ε είζπξαμε 
ησλ εζφδσλ παξακείλεη ζε απηά ηα επίπεδα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2021 
δελ παξνπζηαζζνχλ βειηησκέλα, ηφηε ν Γήκνο Είηζαο 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. Δπηζεκαίλεηε εδψ φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο 
ηνπ Κνξνλντνπ Coved-19,  ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο 
παλδεκίαο, έρεη δηακνξθσζεί απηφ ην απνηέιεζκα.        

    
      ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιεηε  ψζηε ν Γήκνο Είηζαο λα έρεη ξεαιηζηηθνχο θαη εθηειέζηκνπο πξνυπνινγηζκνχο. 
Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη  ζηελ βεβαίσζε θαη  είζπξαμε ησλ εζφδσλ. Ζ 
πνξεία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ  επεξεάδεη αλάινγα θαη ηελ  θαηάξηηζε ησλ επφκελσλ 
πξνυπνινγηζκψλ,  σο πξνο ην χςνο ησλ πνζψλ πνπ εγγξάθνληαη  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 
εηδηθφηεξα  ησλ νκάδσλ εζφδσλ Η θαη ΗΗ. Αληίζηνηρα ππάξρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο δαπαλψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

      
     ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ν Γήκνο δηακφξθσζε πηζηψζεηο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 

8.131.425,85 € δέζκεπζε ην 77%  απηψλ, πνζφ 6.250.214,99 €,  ηηκνιφγεζε ην 15% ησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 1.212.802,93 € θαη εμφθιεζε ην 80% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 
968.046,56 €. 

      ηηο επελδχζεηο ν Γήκνο δηακφξθσζε πηζηψζεηο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 13.557.144,20 
€ δέζκεπζε ην 75%  απηψλ, πνζφ 10.150.551,02 €,  ηηκνιφγεζε ην 3% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ 
πνζφ 369.394,26 € θαη εμφθιεζε ην 44% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 163.037,74 €.     Όζνλ αθνξά, ηηο 
επελδπηηθέο δαπάλεο ε πνξεία είζπξαμεο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ  ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ παξάιιεια κε ηελ απξφζθνπηε ξνή ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ έξγσλ.  

    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 
δηαγξαθή  ησλ κε αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ηφζν απφ ηα έμνδα φζν θαη απφ ηα έζνδα.  

      ηηο πιεξσκέο πξνεγνχκελσλ εηψλ ΚΑ 81 (πιεξσκέο νθεηιψλ) ν Γήκνο Είηζαο δηακφξθσζε 
πηζηψζεηο 821.817,24 € δέζκεπζε ην 99%  απηψλ, πνζφ 811.626,17 €,  ηηκνιφγεζε ην 99% ησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 803.033,31 € θαη εμφθιεζε ην 77% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 622.148,32 
€. Δδψ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε πσο νη νθεηιέο ζε πξνκεζεπηέο ηνπ Γήκνπ φηαλ απηέο γίλνληαη 
ιεμηπξφζεζκεο παξαθξαηείηαη απφ ηελ 30/06/2021 αληίζηνηρν πνζφ απφ ηνπο ΚΑΠ. Ζ εμφθιεζε ησλ 
ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζα γίλεηαη πιένλ κέζσ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα 
ηα παξαθξαηεζέληα πνζά.  

       Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ παξαηεξνχκε φηη νη απαηηήζεηο απφ θφξνπο ηέιε θιπ είλαη ζε 
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν  απμεκέλεο  (1,05%). Έρνπκε κεγαιχηεξα αλείζπξαθηα ππφινηπα 
ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. ηηο ινηπέο απαηηήζεηο πνζφ 937.395,40 € αθνξά απαίηεζε 
γηα κε εθηακηεπκέλα δάλεηα απφ ην ΣΠ&Γαλείσλ. 

      Σα ηακηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ είλαη κεησκέλα (0,96%) ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. 
      Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα Γάλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Φηιφδεκνο Η – Αληψλεο Σξίηζεο  γηα έξγα,  εθ ησλ νπνίσλ πνζφ  937.395,40 € αθνξά ζε κε 
εθηακηεπκέλα δάλεηα.  

    Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη κεησκέλεο  (0,73%) ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ.   

     πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πίλαθεο ησλ εζφδσλ, 
εμφδσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ γηα ην πξψην  ηξίκελν ηνπ 2021, 
θαζψο θαη ηνλ πίλαθα ηεο νκάδαο εζφδσλ Η θαη ΗΗ  παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ εθηέιεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ είλαη κηθξφηεξν απφ ην πξνζδνθψκελν. Δίλαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ζηα  
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επφκελα ηξίκελα ηνπ 2021  ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην ζα επαλειέγμεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ζα πξνρσξήζεη ζηα αλαγθαία κέηξα εθφζνλ απαηηεζνχλ. 

Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο έθζεζεο κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1νπ 
ηξηκήλνπ 2021.  

 

                                                                            Γηα ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία                     
 
 

 

Ο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 
Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ   

                                                                                     Σζάκνο Γξεγφξηνο» 

                                                                           
  Αθνινχζεζε ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ» θ. Γαξδίθνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο είπε φηη ηα κέιε ηεο παξάηαμήο ηνπ 
δειψλνπλ παξψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ςεθνθνξία θαη ζηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην 
πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε 
θαη ηελ ζρεηηθή ηνπνζέηεζε 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

 
   Δγθξίλεη ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  1νπ  ηξηκήλνπ  2021, ζχκθσλα κε ηελ  παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 
3852/2010 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 
3979/2011, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κε ηελ  ππ’ αξηζ. 211/1-6-2021 ζρεηηθή Απφθαζε ηεο, κε 
βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 5388/14-4-2021 ηξηκεληαία έθζεζε ηεο νηθνλνκηθήο  ππεξεζίαο, πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εηζεγεηηθφ ζθέινο ηεο παξνχζαο. 
   H Απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  59/2021. 

         πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 
   ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 
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