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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδξα: Διενύζα 
     Αξ. Απνθ.: 68/2022 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ην Πξαθηηθό Αξ. 08/18-05-2022 ηαθηηθήο  
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο.  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
    Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε απνηειέζκαηα 
εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ 1νπ ηξηκήλνπ 
2022.  

   
ηελ Κνηλφηεηα Διενχζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 18 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ 

έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ψξα 19.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δηά δψζεο 
ζπλεδξίαζε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 6225/13-5-
2022  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 ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 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 Ν. 4682/2020 (Α’ 76) θαη ηελ ΚΤΑ 
Γ1α/ΓΠ.νηθ.23983/29.04.2022 (ΦΔΚ 2137/30.04.2022 ηεχρνο Β’).  

 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 πέληε (25), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηψηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 

    3.  θήθαο Νηθφιανο  
  4.  Γεσξγνχιε Γηαλλνχια 

    5.  Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο  
    6.  Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο 

  7.  ηαιίθαο Γεψξγηνο  
    8.  Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  

  9.  Ράξξαο Φψηηνο 
10.  Λαδάο Γεψξγηνο 

  11.  Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
12.  Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα  

  13. Ράδνο Γεψξγηνο  
 

14. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 
15. Νάζηνο Οδπζζέαο  
16. Πάηθαο ππξίδσλ  
17. ηέθνο Θεφδσξνο  
18. Λενληίνπ Κσλ/λνο  
19. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο  
20. Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο 
21. Μπαιαηζφο Βαζίιεηνο  
22. Καηζνπιίδεο Παλαγηψηεο  
23. Καινγήξνπ Ησάλλα  
24. Εηάθθαο Γεψξγηνο 
25. Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο 
 

  ΑΠΟΝΣΔ 
1. Λσξίδαο Γεψξγηνο 

2. Μπαιηνχκαο Γεψξγηνο 
 

νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
H Γεκνηηθή χκβνπινο θα. Γεσξγνχιε Γηαλλνχια απνρψξεζε απφ ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 16νπ ζέκαηνο, ελψ ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Καηζνπιίδεο 
Παλαγηψηεο θαηά ηελ  δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.     

  ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Ο ππεξεζηαθφο Γξακκαηέαο θ. Γξφζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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   Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ ηνπ 
επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Γαξδίθνπ Βαζηιείνπ, φζνλ αθνξά ην πξψην θαη ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην δεχηεξν, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
νκφθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 
   1.-Απφθαζε δηεθδίθεζεο έληαμεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζην πξφγξακκα 
«Δθπφλεζε Σνπηθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 
   2.-Δμέηαζε αηηήκαηνο παξαρψξεζεο απνξξηκκαηνθφξνπ ζηνλ Γήκν Παμψλ. 
   Δπί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:     
  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαθεξφκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην ιφγν 
ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Λάκπξνπ Γεκήηξην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, 
ηελ ππ’ αξηζ. 5374/27-03-2022 ηξηκεληαία έθζεζε κε απνηειέζκαηα εθηέιεζεο 
πξνυπνινγηζκνχ  1νπ  ηξηκήλνπ 2022 ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ  παξ. 9 
ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 
3979/2011, κε βάζε ηελ νπνία ιήθζεθε ε ππ’ αξηζ. 170/09-05-2022 Απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ εηζεγεηηθή απηή έθζεζε, ηνπο είρε δνζεί έγθαηξα πξνο ελεκέξσζε, 
ηελ θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηα πξαθηηθά, πξφηεηλε λα εγθξηζεί θαη έρεη σο εμήο: 
   « 

           
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΤΑ 

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ: ΛΕΩΦΟΡΟ  

ΠΑΑΡΩΝΟ 1
 

T.K.: 454 45 

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

                            

                                     Διενύζα  :  27/03/2022 

                                                 Α.Π.   :  5374  
              
                          
                          Πξνο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                          ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

 
 
 
 
 

ΘΔΜΑ:  ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΜΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  1νπ  ΣΡΗΜΖΝΟΤ  2022 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 
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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. 

 Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, 
δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

Ζ έθζεζε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ 2022 παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο . 
 
ΔΟΓΑ. 

 
Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

ΔΟΓΧΝ 
Πξνϋπ/ζκόο Βεβαησζέληα % Δηζπξαρζέληα % % 

 

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

0 Σαθηηθά έζνδα 5.113.550,57 1.204.803,29 0,24 1.184.995,30 0,23 0,98 

01 Πξφζνδνη απφ 
αθίλεηε πεξηνπζία 

165.879,00 43.341,61 0,26 26.246,90 0,16 0,61 

02 Πξφζνδνη απφ θηλεηή 
πεξηνπζία 

37.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Έζνδα απφ 
αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 
δηθαηψκαηα 

1.767.373,08 250.299,65 0,14 247.661,42 0,14 0,99 

04 Έζνδα απφ ινηπά 
ηέιε - δηθαηψκαηα θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ 

152.993,45 25.033,25 0,16 24.958,20 0,16 1,00 

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Έζνδα απφ 
επηρνξεγήζεηο 

2.983.305,04 882.602,57 0,30 882.602,57 0,30 1,00 

07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 1.700,00 3.526,21 2,07 3.526,21 2,07 1,00 

1 Έθηαθηα έζνδα 8.486.367,53 744.217,20 0,09 740.565,78 0,09 1,00 

11 Έζνδα απφ ηελ 
εθπνίεζε θηλεηήο θαη 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

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

12 Δπηρνξεγήζεηο γηα 
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ 

375.357,75 159.743,79 0,43 159.743,79 0,43 1,00 

13 Δπηρνξεγήζεηο γηα 
επελδπηηθέο δαπάλεο 

8.089.009,78 566.580,08 0,07 566.580,08 0,07 1,00 

14 Γσξεέο - θιεξνλνκηέο 
- θιεξνδνζίεο 

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

15 Πξνζαπμήζεηο - 
πξφζηηκα - παξάβνια 

20.000,00 17.893,33 0,89 14.241,91 0,71 0,80 

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

2 Έζνδα παξειζφλησλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ 

668.783,76 592.303,13 0,89 362.564,62 0,54 0,61 

21 Σαθηηθά έζνδα 668.783,76 592.303,13 0,89 362.564,62 0,54 0,61 

22 Έθηαθηα έζνδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Δηζπξάμεηο απφ 
δάλεηα θαη απαηηήζεηο 
απφ Π.Ο.Δ. 

6.291.931,01 2.994.772,09 0,48 164.000,64 0,03 0,05 

31 Δηζπξάμεηο απφ 
δάλεηα 

3.378.692,40 68.611,70 0,02 68.611,70 0,02 1,00 

32 Δηζπξαθηέα 
ππφινηπα 
πξνεγνχκελσλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ 

2.913.238,61 2.926.160,39 1,00 95.388,94 0,03 0,03 

4 Δηζπξάμεηο ππέξ 
Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

1.827.164,50 352.428,03 0,19 352.428,03 0,19 1,00 

41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ 
δεκνζίνπ 

1.581.726,12 265.479,33 0,17 265.479,33 0,17 1,00 

42 Δηζπξάμεηο ππέξ 
ηξίησλ 

17.318,38 98,70 0,01 98,70 0,01 1,00 

5 Υξεκαηηθφ ππφινηπν 
πξνεγνχκελνπ έηνπο 

3.651.059,14 3.651.059,14 1,00 3.651.059,14 1,00 1,00 

FSUM χλνια εζφδσλ 26.038.856,51 9.539.582,88 0,37 6.455.613,51 0,25 0,68 

 
 

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. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 
ΔΞΟΓΧΝ 

Πξνϋπ/ζκόο Γεζκεπζέληα % Σηκνι/ληα % Δληαιζέληα Πιεξσζέληα % % 

 

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

6 Έμνδα 8.267.097,72 6.519.040,46 0,79 1.820.690,62 0,22 1.171.133,47 1.081.212,40 0,13 0,59 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα 
πξνζσπηθνχ 

2.518.139,41 2.314.249,80 0,92 541.521,83 0,22 500.911,76 500.911,76 0,20 0,93 

61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη 
ηξίησλ 

988.763,01 866.501,46 0,88 221.915,06 0,22 87.230,78 87.230,78 0,09 0,39 

62 Παξνρέο ηξίησλ 2.066.092,48 1.565.239,27 0,76 650.286,30 0,31 233.877,81 233.877,81 0,11 0,36 

63 Φφξνη - ηέιε 104.756,56 57.576,52 0,55 2.251,95 0,02 2.107,85 2.107,85 0,02 0,94 

64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 304.370,80 139.749,29 0,46 28.520,06 0,09 15.283,83 11.803,31 0,04 0,41 

65 Πιεξσκέο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε δεκνζίαο 
πίζηεσο 

40.069,91 39.819,91 0,99 1.884,13 0,05 1.881,25 1.881,25 0,05 1,00 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο 
αλαισζίκσλ 

775.086,33 445.368,44 0,57 75.139,91 0,10 30.668,81 23.555,26 0,03 0,31 

67 Πιεξσκέο - 
Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 

1.462.319,22 1.090.535,77 0,75 299.171,38 0,20 299.171,38 219.844,38 0,15 0,73 

68 Λνηπά Έμνδα 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Δπελδχζεηο 11.854.623,05 5.891.424,31 0,50 370.719,27 0,03 293.328,14 244.931,57 0,02 0,66 

71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ 
έξγσλ θαη πξνκήζεηεο 
παγίσλ 

2.097.037,89 263.862,84 0,13 7.204,99 0,00 7.204,99 7.204,99 0,00 1,00 

73 Έξγα 9.128.187,90 5.501.946,87 0,60 351.866,48 0,04 274.475,35 232.202,03 0,03 0,66 

74 Μειέηεο, έξεπλεο, 
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο 
θιπ 

625.297,26 121.514,60 0,19 11.647,80 0,02 11.647,80 5.524,55 0,01 0,47 

75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 
(ζπκκεηνρέο ζε 
επηρεηξήζεηο) 

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

8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., 
απνδφζεηο θαη 
πξνβιέςεηο 

5.739.085,09 2.927.471,39 0,51 1.348.581,38 0,23 1.462.223,90 1.372.354,05 0,24 1,02 

81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 1.569.183,39 1.353.645,27 0,86 1.345.839,47 0,86 1.214.517,37 1.124.647,52 0,72 0,84 

82 Απνδφζεηο 1.595.726,12 1.573.826,12 0,99 2.741,91 0,00 247.706,53 247.706,53 0,16 90,34 

83 Δπηρνξεγνχκελεο 
Πιεξσκέο 
Τπνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ. 

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

85 Πξνβιέςεηο κε 
είζπξαμεο 

2.574.175,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Απνζεκαηηθφ 178.050,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FSUM χλνια δαπαλψλ 26.038.856,51 15.337.936,16 0,59 3.539.991,27 0,14 2.926.685,51 2.698.498,02 0,10 0,76 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ. 
 

ΠΡΧΣΟ ΣΡΗΜΖΝΟ 2022     

  Σέινο Πξνεγ. 
έηνπο 

Πξνεγνύκελν 
ηξίκελν 

Σξέρνλ 
Σξίκελν έηνπο 

Μεηαβνιή 

     % 

  1 2 3 3/2 

Δ ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

7.277.443,33 7.277.443,33 7.901.210,67 1,09 

ΔΑ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 3.626.384,19 3.626.384,19 3.735.544,66 1,03 

ΔΑ1 Απαηηήζεηο απφ θφξνπο, 
ηέιε θιπ 

2.929.697,55 2.929.697,55 3.083.904,40 1,05 

ΔΑ2 Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ 
Γεκφζην 

72.738,31 72.738,31 76.172,35 1,05 

ΔΑ3 Λνηπέο απαηηήζεηο 623.948,33 623.948,33 575.467,91 0,92 

ΔΒ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 3.651.059,14 3.651.059,14 3.735.310,49 1,02 

ΔΒ1 Σακείν 9.452,45 9.452,45 6.981,69 0,74 

ΔΒ2 Καηαζέζεηο φςεσο θαη 
πξνζεζκίαο 

3.641.606,69 3.641.606,69 3.728.328,80 1,02 

ΔΓ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

0,00 0,00 430.355,52  

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 4.305.089,47 4.305.089,47 4.322.699,18  

ΠΑ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ 
ΓΑΝΔΗΑ 

2.556.281,22 2.556.281,22 2.556.281,22 1,00 

ΠΑ1 Μαθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο 

2.527.076,47 2.527.076,47 2.527.076,47 1,00 

ΠΑ2 Βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο 

29.204,75 29.204,75 29.204,75 1,00 

ΠΒ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 1.375.450,21 1.375.450,21 1.229.287,98 0,89 

ΠΒ1 Πξνκεζεπηέο 1.369.878,33 1.369.878,33 1.051.978,40 0,77 

ΠΒ3 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο 
ηέιε 

0,63 0,63 11.691,34 18.557,68 

ΠΒ4 Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 0,00 0,00 1.447,61 #ΓΗΑΗΡ/0! 

ΠΒ5 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

5.571,25 5.571,25 164.170,63 29,47 

ΠΓ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

373.358,04 373.358,04 537.129,98 1,44 

ΠΓ1 Έζνδα επφκελσλ 
ρξήζεσλ 

360.000,00 360.000,00 360.000,00 1,00 
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ΠΓ2 Έμνδα ρξήζεσο 
δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 

0,00 0,00 162.548,78  

` Λνηπνί κεηαβαηηθνί 
ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 

13.358,04 13.358,04 14.581,20  

 
 

  Ζ  νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηεο έθζεζεο ηνπ πξψηνπ 
ηξηκήλνπ 2022 (απφ 01/01/2022 έσο 31/03/2022), 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 55040/21-07-2021 ΦΔΚ 3291/Β΄/26-07-
2021 θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ 
αξίζκ. 7028/2004 ΦΔΚ 253 ηεχρνο Β΄  απφθαζεο, θαζψο θαη ησλ κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεσλ ηεο),  
θαη  ην αξ. πξ. 2120/02-12-2021 Γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α 
επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ Είηζαο, 
δηακνξθψζεθαλ (έζνδα-έμνδα) γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2022 ζην πνζφ ησλ 23.424.945,01 € 
ζπλνιηθά κε ην εθηηκψκελν ηακεηαθφ ππφινηπν λα είλαη 3.236.849,76 €. Ο πξνυπνινγηζκφο 
επηθπξψζεθε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ  –  Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ην αξ. πξ. 
1084/04-01-2022. 
     Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 
26.038.856,51 €. Με ηελ  Τπνρξεσηηθή  αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Απφθαζε Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ 35/2022, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ θαηάξηηζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ 2022, 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 2021 θαζψο θαη εληζρχζεθε κε πηζηψζεηο 
γηα λέα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 
 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ζπλνιηθά ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 ηνπ ΚΑ  
εζφδσλ 0, κε ηηο παξαπάλσ αλακνξθψζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 5.113.550,57 € κε πνζφ 
εηζπξαρζέλησλ 1.184.995,30 € θαη  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην 
ηξίκελν ηνπ 2022 ζην 23%.  
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 06, 
Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 2.983.305,04 €  κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 
882.602,57 € θαη  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 
ζην 30%.  
     Σα πξνυπνινγηζζέληα έθηαθηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  2022 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 1, κε 
ηηο παξαπάλσ αλακνξθψζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 8.486.367,53 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 
740.565,78 € θαη πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 
ζην 9%. 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  2022 ηνπ ΚΑ  εζφδσλ 21, 
ηαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά, κε ηηο 
παξαπάλσ αλακνξθψζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 668.783,76 € κε πνζφ εηζπξαρζέλησλ 
362.564,62 €  πνζνζηφ εηζπξαρζέλησλ πξνυπνινγηζζέλησλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 ζην 
54%. 
     Σα πξνυπνινγηζζέληα ηαθηηθά θαη έθηαθηα  έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 ηνπ ΚΑ  
εζφδσλ 3, αθνξνχλ:   
α) Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα γηα έξγα απφ ην πξφγξακκα Φηιφδεκνο Η-Αληψλεο Σξίηζεο κε 
πξνυπνινγηζζέλ πνζφ 3.378.692,40 € θαη εθηακηεπζέλ πνζφ  γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 
πνζφ 68.611,70 €. 
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  ζηνπο ΚΑ 85 κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα 
πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε   δηακνξθψζεθαλ ζηα 2.574.175,58 € (κεηά ηελ ππνρξεσηηθή 
αλακφξθσζε). Σα εηζπξαρζέληα - πξνυπνινγηζζέληα ηνπ ΚΑ εζφδσλ 32  εηζπξάμεηο απφ 
αλείζπξαθηα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ εηψλ κεηά ηηο πξνβιέςεηο  δηακνξθψλεηαη  ζε πνζφ  
339.063,03 €. ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 ην πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε είλαη  95.388,94 € θαη ην 
πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζην 28%.    
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     Σα ζπλνιηθά εηζπξαρζέληα έζνδα ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ην  πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 
αλέξρνληαη ζην 25% ησλ δηακνξθσζέλησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνζφ πνπ 
εηζπξάρζεθε  6.455.613,51  € καδί κε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο 31/12/2021 ην νπνίν είλαη 
3.651.059,14 € 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 
16% 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 14%  ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ (Ύδξεπζε – 
θαζαξηφηεηα ειεθηξνθσηηζκφο). Σα έζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ 
(ΣΑΠ- ηέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ - ηέινο επί αθαζαξίζησλ εζφδσλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο 
εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ - ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηέινο δηαθήκηζεο 
θαηεγνξίαο Γ – ηέινο αδεηψλ νηθνδνκηθψλ θαη ηέινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο), ζην 16% 
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 55040/21-07-2021 ΦΔΚ 3291/Β΄/26-07-2021 θαηάξηηζε 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, 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 2022. 
Σα  έζνδα ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη εηδηθά 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 δε λα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δηφξζσζε ησλ εζφδσλ απφ 
ην δεκνηηθφ πκβνχιην,  φηαλ απηά παξνπζηάδνπλ απφθιηζε, ζην δεχηεξν  θαη ηξίην ηξίκελν.  
    

     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 55040/21-07-
2021 ΦΔΚ 3291/Β΄/26-07-2021 θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 
θαη  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 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 2022 ζχκθσλα κε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 
 

ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ Η θαη ΗΗ (ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ) 1ν ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2022    
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Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ Πξνϋπ/ζκόο Δηζπξαρζέληα % 

  1 3 3/1 

01 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε 
πεξηνπζία 

165.879,00 26.246,90 15,823 

02 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνπζία 37.900,00 0,00 0,000 

03 Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε 
θαη δηθαηψκαηα 

1.767.373,08 247.661,42 14,013 

04 Έζνδα απφ ινηπά ηέιε - 
δηθαηψκαηα θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ 

152.993,45 24.958,20 16,313 

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 4.400,00 0,00 0,000 

07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 1.700,00 3.526,21 207,424 

11 Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε 
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

2.000,00 0,00 0,000 

14 Γσξεέο - θιεξνλνκηέο - 
θιεξνδνζίεο 

0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 

15 Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - 
παξάβνια 

20.000,00 14.241,91 71,210 

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 

21 Σαθηηθά έζνδα 668.783,76 362.564,62 54,213 

22 Έθηαθηα έζνδα 0,00 0,00 #ΓΗΑΗΡ/0! 

FSUM ύλνια εζόδσλ 2.821.029,29 679.199,26 24,076 

32 Δηζπξαθηέα ππόινηπα 
πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ 

εηώλ 

339.063,03 95.388,94 28,133 

FSUM 
(ΟΜΑΓΑ 
ΔΟΓΧΝ Η 

ΚΑΗ ΗΗ) 

ύλνια εζόδσλ 3.160.092,32 774.588,20 24,512 

 
 
 
 

 
Παξαηεξνχκε φηη ηα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα ηεο νκάδαο Η θαη ΗΗ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022, 

είλαη  ηεο ηάμεο ησλ 3.160.092,32 € θαη ηα εηζπξαρζέληα έζνδα αληίζηνηρα είλαη  774.588,20 €. Σν 
πνζνζηό θάιπςεο κεηαμύ πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ ηεο νκάδαο Η θαη ΗΗ όπσο απηά έρνπλ 
δηακνξθσζεί  θαη ησλ εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη  ζην 24,512%. Με   
αλαγσγή ηνπ ηξηκήλνπ ζε ζύλνιν ηεο ρξνληάο κε ηελ ίδηα πνξεία είζπξαμεο ζα αλέξζνπλ  ζην 
98,05% πνζνζηό ηθαλνπνηεηηθό γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2022. 
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Δθόζνλ ε είζπξαμε ησλ εζόδσλ παξακείλεη ζε απηά ηα επίπεδα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2022 αθνινπζήζνπλ απηή ηελ πνξεία εηζπξάμεσλ , ν Γήκνο 
Είηζαο δελ ζα ρξεηαζζεί  λα αλακνξθώζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ. Ο πξνϋπνινγηζκό, είλαη  
ξεαιηζηηθόο θαη πινπνηήζηκνο κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή απόθιηζε.  

 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 θαη 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 δαπαλώλ αλαγθαίσλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.       

ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ν Γήκνο δηακφξθσζε πηζηψζεηο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 
8.267.097,72 € δέζκεπζε ην 79%  απηψλ, πνζφ 6.519.040,46 €,  ηηκνιφγεζε ην 22% ησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 1.820.690,62 € θαη εμφθιεζε ην 59% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 
1.081.212,40 €. 

ηηο επελδχζεηο ν Γήκνο δηακφξθσζε πηζηψζεηο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2022 πνζφ 
11.854.623,05 € δέζκεπζε ην 50%  απηψλ, πνζφ 5.891.424,31 €,  ηηκνιφγεζε ην 3% ησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 370.719,27 € θαη εμφθιεζε ην 66% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 244.931,57 €.     
Όζνλ αθνξά, ηηο επελδπηηθέο δαπάλεο ε πνξεία είζπξαμεο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ  ηνπο εμαξηάηαη απφ 
ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ παξάιιεια κε ηελ απξφζθνπηε ξνή ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηνπο 
θνξείο.  
     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 πνπ πξνέξρνληαη 
απφ έξγα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ έζνδα ηνπ Γήκνπ  ρξεζηκεχζνπλ, γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ 
έξγσλ, εηδάιισο ζε ινηπέο ρξεκαηνδνηήζεηο  απηέο δηαγξάθνληαη απφ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. 
      ηηο πιεξσκέο πξνεγνχκελσλ εηψλ ΚΑ 81 (πιεξσκέο νθεηιψλ) ν Γήκνο Είηζαο δηακφξθσζε 
πηζηψζεηο 1.569.183,39 € δέζκεπζε ην 86%  απηψλ, πνζφ 1.353.645,27 €,  ηηκνιφγεζε πεξίπνπ  ην 
86% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζφ 1.345.839,47 € θαη εμφθιεζε ην 84% ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζφ 
1.124.647,52 €. 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 θαη ε  
εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζα γίλεηαη πιένλ κέζσ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ.  
       Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ παξαηεξνχκε φηη νη απαηηήζεηο απφ θφξνπο ηέιε θιπ είλαη ζε 
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν  απμεκέλεο  (1,03%). Έρνπκε κεγαιχηεξα αλείζπξαθηα ππφινηπα 
ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. ηηο ινηπέο απαηηήζεηο πνζφ 548.064,77 € αθνξά απαίηεζε γηα 
κε εθηακηεπκέλα δάλεηα απφ ην ΣΠ&Γαλείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιφδεκνο Η - Αληψλεο Σξίηζεο. 
      Σα ηακηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ είλαη απμεκέλα (1,02%) ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. 
      Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ αθνξνχλ ηα Γάλεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Φηιφδεκνο Η – 
Αληψλεο Σξίηζεο  γηα έξγα,  εθ ησλ νπνίσλ πνζφ  548.064,77 € αθνξά ζε κε εθηακηεπκέλα δάλεηα. 
Απφ ηα παιαηά δάλεηα είλαη αλεμφθιεην αθφκε πνζφ 29.204,75 γηα ην νπνίν, ην αλεμφθιεην ππφινηπν  
κεηαθέξεηε απφ ηελ ρξνληά ηεο εκθάληζεο ηεο παλδεκίαο Covid κε απνθάζεηο αλαζηνιήο  πιεξσκήο 
δφζεσλ  απφ ην ηακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ έσο ζήκεξα. 
      Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη κεησκέλεο  (0,89%) 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, γηα ην πξψην  ηξίκελν ηνπ 2022, θαζψο θαη ηνλ πίλαθα ηεο νκάδαο 
εζφδσλ Η θαη ΗΗ  παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Δίλαη 
ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, έλα ζπλερηζηεί ε ίδηα πνξεία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ζηα  επφκελα ηξίκελα 
ηνπ 2022,  ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη  κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα 
απφθιηζεο ηνπ. 
  Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο έθζεζεο κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1νπ 
ηξηκήλνπ 2022.  
                                                                                   Γηα ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία                     

 
 

 

Ο Αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο  
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

  Σζάκνο Γξεγφξηνο»  
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  Αθνινχζεζε ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ» θ. Γαξδίθνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο είπε φηη ηα κέιε ηεο παξάηαμήο ηνπ δειψλνπλ 
παξψλ ζηελ 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 2022 (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 
3852/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011),  
ζχκθσλα κε ηελ 170/09-05-2022 Απφθαζή ηεο, ε νπνία ιήθζεθε κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 
5374/27-3-2022 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην εηζεγεηηθφ 
ζθέινο ηεο παξνχζαο.  
   H Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 68/2022. 

         πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 
   ΦΖΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 

                                                             
  Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ.  
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ. 

ΑΔΑ: 9ΟΚΒΩΡΓ-ΞΓ7


		2022-05-23T13:06:07+0300
	Athens




