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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                         Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν            

ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκφο Απνθάζεσο:  132/2020 

  Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 17
ηρ

 ςνεδπίαζηρ ηος δημοηικού ζςμβοςλίος 

ηηρ  13
ηρ

  Νοεμβπίος  2020. 

 
ΘΔΜΑ:  ΄Δκθεζη Δζόδυν – Δξόδυν Γ΄ ηπιμήνος (πεπ. 01/01 – 30/09/2020) για 

ηην ποπεία εκηέλεζηρ ηος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2020 Γήμος Γςηικήρ άμος. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 13
ελ

 Ννεκβξίνπ 2020 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο 

Παξαζθεπή, χζηεξα απφ ηελ 11587/02-11-2020 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Αξηάδλεο Γήκνπ – Ρίγιε,  πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην Α] ζχκθσλα κε ηηο  πξνβιέςεηο ηεο 

παξ. 5 ηνπ αξ. 67 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 167 ηνπ Καιιηθξάηε (Ν.3852/2010), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ.2 αληηζηνίρσο ηνπ αξ. 184 ηνπ 

Ν.4635/2019 θαη Β] ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 

Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κε ηηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θ΄ 

33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ αθνξά 

«Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19», 

αθνχ κειέηεζε ηηο ππνβιεζείζεο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, έιαβε ηελ 

θάησζη απφθαζε επί ηνπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο, δηα πεξηθνξάο. 

Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαηαξηίζηεθε θαη ππνγξάθεηαη δηα πεξηθνξάο απφ φια ηα κέιε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

πγθεθξηκέλα νη εμήο: 

                                                               
1.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ  ΑΡΗΑΓΝΖ : ΠΡΟΔΓΡΟ Γ. 

2.- ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ       : ΑΝΣ/ΓΡΟ Γ. 

3.-  ΓΑΛΑΝΟΤ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ : ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.  

4.- ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ : ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ                                  

5.- ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ  : ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

6.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  : ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

7.- ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ: ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

8.- ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ : ΤΜΒΟΤΛΟ  

9.- ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ : ΤΜΒΟΤΛΟ 

10.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  : ΤΜΒΟΤΛΟ 

11.- ΚΤΠΡΑΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ : ΤΜΒΟΤΛΟ 

12.- ΣΑΜΟΤΛΖ ΛΔΩΝΗΓΑ : ΤΜΒΟΤΛΟ  

13.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ : ΤΜΒΟΤΛΟ 

14.- ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ : ΤΜΒΟΤΛΟ 

15.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ: ΤΜΒΟΤΛΟ 

16.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ: ΤΜΒΟΤΛΟ 

17.- ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ : ΤΜΒΟΤΛΟ 

18.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ : ΤΜΒΟΤΛΟ 
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19.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ: ΤΜΒΟΤΛΟ 

20.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ : ΤΜΒΟΤΛΟ  

21.- ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ : ΤΜΒΟΤΛΟ 

22.- ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ: ΤΜΒΟΤΛΟ 

23.- ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ: ΤΜΒΟΤΛΟ 

24.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ: ΤΜΒΟΤΛΟ 

25.- ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ : ΤΜΒΟΤΛΟ  

26.- ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ : ΤΜΒΟΤΛΟ 

27.- ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ : ΤΜΒΟΤΛΟ    

                 
  Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε ζηνλ νπνίν 

ηέζεθαλ ππφςε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

Σα αλσηέξσ ζέκαηα ηέζεθαλ ππφςε θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ. 

ηνλ θ. Κσζηάθε Γεψξγην, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, ε Πξφεδξνο ηεο ζπλεδξίαζεο 

αλέζεζε ηελ ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ. 

Η Πξφεδξνο γηα ιφγνπο παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, επί ζεκάησλ ηεο παξνχζαο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηα νπνία απαξαίηεηα 

πξέπεη λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο, απέζπξε πξν ηεο νπνηαζδήπνηε εμέηαζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο, ηα παξαθάησ: Σα κε αξηζ. 10, 20,21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 . 

            
                                    
    ΘΔΜΑ 26

ο
 : ΄Δκθεζη Δζόδυν – Δξόδυν Γ΄ ηπιμήνος (πεπ. 01/01 – 30/09/2020) 

για ηην ποπεία εκηέλεζηρ ηος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2020 Γήμος Γςηικήρ 

άμος. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Δπί ηνπ αλσηέξνπ ζέκαηνο ε εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ε αθφινπζε: 

ΔΚΘΔΖ  ΔΟΓΧΝ – ΔΞΟΓΧΝ Γ’ ΣΡΗΜΖΝΟΤ (ΠΔΡ.01/01/-30/09/2020) 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  

ΔΣΟΤ 2020 ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΜΟΤ 

 

 

    Έρνληαο ππφςε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/10, εηζεγνχκαζηε ηνλ έιεγρν ηεο 

ηξηκεληαίαο έθζεζεο ειέγρνπ εζφδσλ-εμφδσλ Γ΄ ηξηκήλνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ απφ ηελ ιήμε 

θάζε ηξηκήλνπ. 

 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/09.02.2004 ηεχρνο Β’) Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, νξίδνληαη ηα εμήο:  

 

1. Ο Πξνϋπνινγηζκόο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ δηαθξίλεηαη ζε πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη 

πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ 

 

Α. Σα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε: 

• ηαθηηθά έζνδα 

• έθηαθηα έζνδα 

• έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Ε.) πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά 

• εηζπξάμεηο Δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ από Π.Ο.Ε. (Παξειζόληα Οηθνλνκηθά Έηε) 

• εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ 

• ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

 

Β. Οη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε: 

• ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο 

• επελδύζεηο 
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• πιεξσκέο Π.Ο.Ε., ινηπέο απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο 

• απνζεκαηηθό. 

 

2. Σν θάζε είδνο εζόδνπ ή εμόδνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ραξαθηεξίδεηαη από έλα θσδηθό αξηζκό, 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

Η θσδηθνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ Δήκσλ αθνινπζεί ην 

αθόινπζν ζύζηεκα: 

Σα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε νκάδεο κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία (αξηζκνύο) γηα θάζε νκάδα σο 

αθνινύζσο: 

• ηαθηηθά έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 0, 

• έθηαθηα έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 1, 

• έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Ε.) πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά κε 

ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 2, 

• εηζπξάμεηο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο από παξειζόληα έηε κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ 

αξηζκό 3, 

• εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 4. ην ηειεπηαίν 

απηό ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν, ηνλ αξηζκό 4, εληάζζνληαη θαη νη επηζηξνθέο ρξεκάησλ, 

• ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 5. 

Κάζε νκάδα εζόδσλ, δηαηξείηαη ζε θαηεγνξίεο κε ηελ παξάζεζε, παξαπιεύξσο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ 

αξηζκνύ ηεο νκάδαο ησλ εζόδσλ, ηεο αξηζκνύ από 0-9. Κάζε θαηεγνξία αλαιύεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, κε 

ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ηεο αθόκε αξηζκνύ από 0-9. Κάζε ππνθαηεγνξία εζόδνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο 

θάζε εζόδνπ, κε ηελ παξάζεζε ηεο αθόκε αξηζκνύ 0-9. Έηζη, ε νκάδα ησλ εζόδσλ ραξαθηεξίδεηαη από 

έλα κνλνςήθην αξηζκό, ε θαηεγνξία εζόδσλ κε δηςήθην αξηζκό, ε ππνθαηεγνξία κε ηξηςήθην αξηζκό θαη 

ην είδνο ηνπ εζόδνπ κε ηεηξαςήθην αξηζκό. Σα έμνδα δηαθξίλνληαη ζε: 

 

• ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ρξήζεσο, κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 6, 

• Επελδύζεηο (αγνξέο θαη θαηαζθεπέο πάγηνπ εμνπιηζκνύ, έξγα θιπ) κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν 

ηνλ αξηζκό 7, 

• πιεξσκέο από ππνρξεώζεηο Π.Ο.Ε. θαη ινηπέο δαπάλεο θαη απνδόζεηο κε ραξαθηεξηζηηθό 

ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 8, 

• Σν απνζεκαηηθό ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ αξηζκό 9. 

Καη γηα ηα έμνδα ηζρύεη ε ίδηα σο άλσ κεζνδνινγία ππνδηαίξεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ νκάδσλ 

εμόδσλ θαη πιεξσκώλ ζε θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο θαη είδνο εμόδνπ. Με ηελ παξάζεζε, παξαπιεύξσο 

ηεο νκάδαο, ηεο ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ 0-9 γηα λα νξηζηεί ε θαηεγνξία, ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ηεο 

αξηζκνύ 0-9 γηα ηελ ππνθαηεγνξία θαη ηελ πξνζζήθε αθόκε ηεο αξηζκνύ 0-9 πνπ ραξαθηεξίδεη ην είδνο 

ηνπ εμόδνπ ή ηεο πιεξσκήο. 

 

3. Σεο νη εγγξαθέο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ γίλνληαη ζην αλαιπηηθόηεξν επίπεδν δειαδή ζηνλ ηεηξαςήθην 

θσδηθό ή πεξαηηέξσ όπνπ απαηηείηαη ηεο π.ρ. ζηα έξγα. 

 

4.  Απέλαληη ζε θάζε θσδηθό αξηζκό αλαγξάθνληαη: 

 

Α. ν ηίηινο ηνπ εζόδνπ ή δαπάλεο θαηά θεθάιαην. 

Β. ηα πνζά ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ ηεο ηειηθά δηακνξθώζεθαλ εζόδσλ θαη εληαιζέλησλ δαπαλώλ ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο, ηεο απηά πξνθύπηνπλ από ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο, θαηά ην 

ρξόλν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Γ. ηα πνζά ησλ ςεθηζζέλησλ από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην εζόδσλ θαη δαπαλώλ, ηνπ έηνπο ην 

νπνίν αθνξά ν πξνϋπνινγηζκόο. 

Γ. ηα πνζά ησλ εγθξηζέλησλ από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα εζόδσλ θαη δαπαλώλ, ηνπ έηνπο ην νπνίν αθνξά 

ν πξνϋπνινγηζκόο. 

Δ. ζε εηδηθή ζηήιε, θαηαρσξνύληαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ηεο δηακνξθώζεθαλ κεηά από θάζε 

αλακόξθσζε. 

 

   ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή 

ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε ηεο ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή 

ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.  
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Με ηελ αξηζ. 65/23-12-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

έηνπο 2020  θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 1589/15-01-2020, ΑΓΑ: Φ9Ι0ΟΠ1Ι-Χ3Τ εγθξηηηθή απφθαζε 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ  

 

ΜΜΔΔΡΡΟΟ  ΙΙ  

 

ηελ  εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, αλαιχνληαη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 

έηνπο 2020 (ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/2020-30/09/2020) 
 

 

  ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/ 2020-30/9/2020 Πποϋπ/ζμόρ Βεβαιυθένηα % Διζππασθένηα % % 

Κ.Α

. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Σακηικά έζοδα 3.946.381,00  2.524.632,87  63,97  2.494.439,01  63,21  98,80  

01 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνπζία 8.000,00  1.200,00  15,00  1.200,00  15,00  100,00  

02 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνπζία 10.100,00  8.461,51  83,78  8.461,51  83,78  100,00  

03 
Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 
1.658.310,00  924.927,23  55,78  894.733,37  53,95  96,74  

04 
Έζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη 

παξνρή ππεξεζηψλ 
287.420,00  128.403,85  44,67  128.403,85  44,67  100,00  

05 Φφξνη θαη εηζθνξέο 60.316,00  22.568,09  37,42  22.568,09  37,42  100,00  

06 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 1.916.435,00  1.437.326,19  75,00  1.437.326,19  75,00  100,00  

07 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 5.800,00  1.746,00  30,10  1.746,00  30,10  100,00  

1 Έκηακηα έζοδα 3.966.954,35  1.060.200,47  26,73  1.060.200,47  26,73  100,00  

11 
Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

12 
Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ 
1.063.029,16  828.750,09  77,96  828.750,09  77,96  100,00  

13 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 2.823.766,00  178.654,80  6,33  178.654,80  6,33  100,00  

14 Γσξεέο - θιεξνλνκίεο - θιεξνδνζίεο 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

15 Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - παξάβνια 73.610,00  31.441,19  42,71  31.441,19  42,71  100,00  

16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 6.549,19  21.354,39  
326,0

6  
21.354,39  

326,0

6  
100,00  

2 Έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών 276.330,00  272.026,81  98,44  47.750,31  17,28  17,55  

21 Σαθηηθά έζνδα 276.330,00  272.026,81  98,44  47.750,31  17,28  17,55  

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

3 
Διζππάξειρ από δάνεια και απαιηήζειρ 

από Π.Ο.Δ. 
1.859.449,00  1.912.709,03  

102,8

6  
155.770,17  8,38  8,14  

31 Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

32 
Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 
1.859.449,00  1.912.709,03  

102,8

6  
155.770,17  8,38  8,14  

4 Διζππάξειρ ςπέπ Γημοζίος και ηπίηυν 1.618.080,00  917.806,60  56,72  886.084,96  54,76  96,54  

41 Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 1.475.040,00  816.256,60  55,34  784.534,96  53,19  96,11  

42 Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5 
Υπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενος 

Έηοςρ 
1.308.106,33  1.308.106,33  

100,0

0  
1.308.106,33  

100,0

0  
100,00  

 

Σύνολα εζόδων 12.975.300,68  7.995.482,11  61,62  5.952.351,25  45,87  74,45  

 

  ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/ 2020-30/9/2020 Πποϋπ/ζμόρ Γεζμεςθένηα Σιμολογηθένηα % Δνηαλθένηα Πληπυθένηα % % 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ 
1 2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 5.961.699,51  5.076.792,79  3.498.272,30  58,68  3.290.326,04  3.273.074,89  54,90  93,56  

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.893.627,27  2.663.012,52  1.812.916,96  62,65  1.809.991,40  1.809.991,40  62,55  99,84  

61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 253.600,00  236.503,17  153.892,02  60,68  152.371,02  152.371,02  60,08  99,01  

62 Παξνρέο ηξίησλ 870.485,00  663.654,99  532.073,53  61,12  511.497,20  503.220,45  57,81  94,58  
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63 Φφξνη - Σέιε 32.300,00  5.208,67  3.833,67  11,87  3.833,67  3.833,67  11,87  100,00  

64 Λνηπά γεληθά έμνδα 715.351,45  647.029,11  638.143,74  89,21  472.378,34  469.922,88  65,69  73,64  

65 
Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

δεκνζίαο πίζηεσο 
39.410,00  39.410,00  29.927,34  75,94  29.924,34  29.924,34  75,93  99,99  

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 635.787,35  416.975,63  205.535,69  32,33  188.381,94  181.863,00  28,60  88,48  

67 
Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε 

ηξίηνπο 
519.638,44  404.998,70  121.949,35  23,47  121.948,13  121.948,13  23,47  100,00  

68 Λνηπά Έμνδα 1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7 Δπενδύζειρ 3.217.639,19  517.882,60  79.388,37  2,47  71.925,84  57.606,52  1,79  72,56  

71 
Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ 

θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 
2.242.305,00  404.425,55  22.417,03  1,00  22.197,02  16.560,10  0,74  73,87  

73 Έξγα 566.899,19  98.959,85  53.463,14  9,43  46.220,62  37.538,22  6,62  70,21  

74 
Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο 

εξγαζίεο θιπ 
408.435,00  14.497,20  3.508,20  0,86  3.508,20  3.508,20  0,86  100,00  

75 
Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο 

(ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8 
Πληπυμέρ Π.Ο.Δ., αποδόζειρ 

και πποβλέτειρ 
3.743.799,41  1.888.373,41  1.285.966,62  34,35  1.282.101,18  1.267.632,77  33,86  98,57  

81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 581.463,41  547.933,41  503.295,27  86,56  499.429,83  499.429,83  85,89  99,23  

82 Απνδφζεηο 1.475.440,00  1.340.440,00  782.671,35  53,05  782.671,35  768.202,94  52,07  98,15  

83 
Δπηρνξεγνχκελεο Πιεξσκέο 

Τπνρξεψζεσλ  Π.Ο.Δ 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 1.686.896,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

9 Αποθεμαηικό 52.162,57  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

Σύνολα δαπανών 12.975.300,68  7.483.048,80  4.863.627,29  37,48  4.644.353,06  4.598.314,18  35,44  94,54  

 

 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο επηιέρζεθε ην πξφηππν ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο 

πξνυπνινγηζκνχ- απνινγηζκνχ εζφδσλ–εμφδσλ ηεο ΚΤΑ 7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/09.02.2004 

ηεχρνο Β’) Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ.  

 

ηνπο θάησζη πίλαθεο εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθφ  

Α. ηα Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο θαη ηα  

Β. Έμνδα θαη Πιεξσκέο 

κε  ηα πξνυπνινγηζζέληα θαη ηα ηειηθά απνινγηζηηθά δηακνξθσκέλα πνζά ζην ηέινο ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ 

2020 

 

Μειεηψληαο ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 1 ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Γ΄ Σξηκήλνπ  (πεξηφδνπ 1/01/2020-

30/09/2020) ησλ εζφδσλ, δηαπηζηψλνπκε: 

 

 Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Σαθηηθψλ Δζφδσλ γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ € 

3.946.381,00 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 2.524.632,87 ήηνη ην 63,97% απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ 

ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 98,80% απηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο πνζνχ € 

2.494.439,01. 

 

 Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Δθηάθησλ Δζφδσλ γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ € 

3.966.954,35 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 1.060.200,47 ήηνη ην 26,73% απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ 

ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 100% απηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο πνζνχ € 

1.060.200,47. 

 

 Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Δζφδσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ γηα ην έηνο 2020, 

χςνπο πνζνχ € 276.330,00 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 272.026,81 ήηνη ην 98,44% απηψλ, ελψ 

απφ ην πνζφ ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 17,55% πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο πνζνχ € 

47.750,31. 
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 Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ απφ Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ 

Π.Ο.Δ. γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ € 1.859.449,00 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 1.912.709,03 

απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 8,14% απηψλ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε χςνο πνζνχ € 155.770,17.   

 

Αλαιπηηθά : 

Σα εηζπξαθηέα ππφινηπα ηαθηηθψλ εζφδσλ, απφ ηνλ  θαηαξγνχκελν Γήκν άκνπ πνπ αθνξνχλ 

ππφινηπα βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ αλά ππφρξεν θαη ηέινο αλέξρνληαη: 

 

 ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗ την 1
η
 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2019 ςφμφωνα με την υπ΄αριθμ.2/2019 απόφαςη τησ 

Επιτροπήσ Κατανομήσ Περιουςίασ του καταργοφμενου Δήμου Σάμου, (ΦΕΚ 4483/Β΄/9-12-
2019) ςελίδα 50452, ςτο ποσό € 1.880.554,66.  

 Τα ειςπρακτζα υπόλοιπα του Δήμου Δυτικήσ Σάμου την 31
η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 για την 

περίοδο από 01/09/2019 ζως 31/12/2019, που αφοροφν υπόλοιπα βεβαιωτικών 
καταλόγων ανά υπόχρεο και τζλοσ διαμορφώθηκαν ςτο ποςό € 1.912.709,03. 

 

 Με βάζε ηνλ απνινγηζηηθφ πίλαθα ΠΔΡΙΟΓΟΤ απφ 1/01/2020-30/09/2020, ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα 

αλέξρνληαη ζην πνζφ € 2.043.130,86 απφ ηα νπνία  

 

 Σν πνζφ € 2.011.409,22  αθνξά εηζπξαθηέα ππφινηπα (απνινγηζκφο Ιδίσλ εζφδσλ) πεξηφδνπ 

01/01/2020-30/09/2020 θαη 

 Σν  πνζφ  €   31.721,64 αθνξά εηζπξαθηέα ππφινηπα γηα απνδφζεηο ππέξ ηξίησλ (Φ.Π.Α χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο θιπ)  

 

ΔΠΑΝΑΒΔΒΑΙΧΗ ΔΙΠΡ.ΤΠΟΛ.      €         1.912.709,03 

31/12/2019                          -         0,00  (δηαγξαθέο) 

                                                       €  1.912.709,03 

                                                            -155.770,17 Δηζπξάμεηο Παιαηψλ ζην 2020   

   €  1.756.938,86 Δηζπξ.Τπ. εηψλ 2019 & πξηλ 

ΔΙΠΡ. ΤΠΟΛΟΙΠΑ πνπ «γελλήζεθαλ»  

ζην έηνο 2020                                      +   286.192,00 

                                                        €  2.043.130,86 

 

                                                        €  -   31.721,64  (Δηζπξ.Τπ. ππέξ Γεκνζίνπ) 

                                                       €   2.011.409,22 Δηζπξ. Τπνι. Ιδίσλ Δζφδσλ  

                                                       ========== 

 

• Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ απφ Δηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ γηα ην έηνο 

2020, χςνπο πνζνχ € 1.618.080,00 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 917.806,60 ήηνη ην 56,72% απηψλ, 

ελψ απφ ην πνζφ ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 96,54% απηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο 

πνζνχ € 886.084,96. 

  

• Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελνπ έηνπο, πνπ αξρηθά πξνυπνινγίζζεθε ζην πνζφ € 1.308.106,33 

ηειηθά βεβαηψζεθε θαη εηζπξάρζεθε ζην χςνο πνζνχ € 1.308.106,33. 

 

Μειεηψληαο ην Τπφδεηγκα 2 ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Γ΄ Σξηκήλνπ ησλ εμφδσλ, (πεξηφδνπ 1/1/2020-

30/09/2020) δηαπηζηψλνπκε: 

 

 Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Δμφδσλ ρξήζεο γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ € 

5.961.699,51 ηηκνινγήζεθαλ έμνδα χςνπο € 3.498.272,30  ήηνη ην 58,68% απηψλ, ελψ απφ ην 

πνζφ ησλ ηηκνινγεζέλησλ εμφδσλ πιεξψζεθε ην 93,56% απηψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 

€ 3.273.074,89 θαζψο κέρξη ην Γ’ ηξίκελν εληάιζεθαλ έμνδα χςνπο πνζνχ € 3.290.326,04. 

 

 Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Δπελδχζεσλ γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ € 

3.217.639,19 ηηκνινγήζεθαλ έμνδα χςνπο € 79.388,37 ήηνη ην 2,47% απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ 

ησλ ηηκνινγεζέλησλ εμφδσλ πιεξψζεθε ην 72,56% απηψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ € 

57.606,52 θαζψο κέρξη ην Γ΄ ηξίκελν εληάιζεθαλ έμνδα χςνπο πνζνχ € 71.925,84. 

 

 Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ζε Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., απνδφζεηο 

θαη πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ € 3.743.799,41 ηηκνινγήζεθαλ έμνδα χςνπο € 
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1.285.966,62 ήηνη ην 34,35% απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ ησλ ηηκνινγεζέλησλ εμφδσλ πιεξψζεθε 

ην 98,57% απηψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ € 1.267.632,77 θαζψο κέρξη θαη ην Γ΄ ηξίκελν 

εληάιζεθαλ έμνδα χςνπο πνζνχ € 1.282.101,18. 

 

 Σν Απνζεκαηηθφ, πνπ αθνξά ζην πνζφ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ αλεπαξθψλ 

πηζηψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κε πξνβιεπφκελσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ € 52.162,57. 

 

  δηακνξθψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ θαηά ην A΄ ηξίκελν ζε € 

12.975.300,68. 

 

Οη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, γηα ην 

πεπίοδο 01.01.20 έυρ 30.09.20 λειηοςπγίαρ ηος νεοζύζηαηος δήμος, αλέξρνληαη ζην ποζό € 

265.313,11 κέρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2020, θαη ζεκείσζαλ ζεκαληηθή ΜΔΗΧΖ ηεο ηάμεσο 60,18%  

ράξε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΤΠ.Δ. κέζα απφ ην πξφγξακκα 

ρξεκαηνδφηεζεο ποζού € 510.000,00 ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο, ην νπνίν θαη 

νινθιεξψζεθε επηηπρψο, ηελ 31
ε
 Απγνχζηνπ 2020.Τπελζπκίδνπκε φηη κέρξη ηελ 30

ε
 Ινπλίνπ 2020, νη 

ππνρξεψζεηο αλέξρνληαλ ζπζζσξεπηηθά ζην ποζό € 666.308,09. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ  : Mε βάζε ην κεηξψν δεζκεχζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο πεξηφδνπ Γ΄ ηξηκήλνπ 

2020, δεζκεχηεθαλ ζπλνιηθά ην 57,67% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ δαπαλψλ, ήηνη € 7.483.048,80 

ηηκνινγήζεθαλ ην 37,48% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ δαπαλψλ ήηνη € 4.863.627,29 θαη πιεξψζεθε ην 

94,54% ησλ ηηκνινγεζέλησλ δαπαλψλ ήηνη € 4.598.314,18. Οη Απιήξσηεο Τπνρξεψζεηο νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ πεξίνδν αναθοπάρ από 1/01/2020-30/09/2020, κςμαίνονηαι ζηο 

ποζό ηυν  € 265.313,11 ζχκθσλα κε ην ηζνδχγην πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ δηθαηνχρσλ.  

 

 

Απιήξσηεο 

Τπνρξεψζεηο 

Δθθξεκείο νθεηιέο < 

30 εκ. 

Δθθξεκείο 

νθεηιέο<31-60 εκ. 

Δθθξεκείο 

νθεηιέο<61-90 εκ. 

Δθθξεκείο νθεηιέο >90 

εκ. 

 Γελ. Κπβ. Σξίηνη Γελ. 

Κπβ. 

Σξίηνη Γελ. 

Κπβ. 

Σξίηνη Γελ. 

Κπβ. 

Σξίηνη 

265.313,11 12.296,7

6 

39.012,25 0,00 15.596,6

3 

 5.350,39  193.057,08 

 

 

Η παξαζηαηηθή απεηθφληζε ησλ Τπνδεηγκάησλ 1 θαη 2, παξνπζηάδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ, απεηθνλίδνληαο ηα πνζνζηά ησλ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ 

2020.  

 

ΤΝΟΦΗΕΟΤΜΔ : 

   

  Α)  

ΔΟΓΑ                           (ΠΔΡ.1/1-

30/09/2020) Γ'ΣΡΗΜ.2020 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ  2.494.439,01 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 1.060.200,47 

ΔΟΓΑ ΠΟΔ 203.520,48 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜ & ΣΡΙΣΧΝ 886.084,96 

ΥΡΗΜ.ΤΠ. ΠΡ.ΥΡΗΗ 1.308.106,33 

 

5.952.351,25 
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Β) 

 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΑΠΑΝΧΝ ΥΡΗΗ        Γ' 

ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2020 2020 

ΔΞΟΓΑ ΔΤΡΧ (€) 

ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 3.151.126,76 

Ακνηβέο θαη κηζζνδνζία  1.962.362,42 

Λεηηνπξγηθά Έμνδα  1.188.764,34 

ΔΡΓΑ, ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΔΠΗΥΟΡ. 179.554,65 

ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓ 1.267.632,77 

ΤΝΟΛΟ 4.598.314,18 

 

 

 

 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ΜΜΔΔΡΡΟΟ  ΙΙΙΙ  

  

ΓΓΔΔΙΙΚΚΣΣΔΔ  ΠΠΟΟΡΡΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤ    

  

  

ΓΓ’’  ΣΣΡΡΗΗΜΜ..22002200  ΧΧ  ΠΠΡΡΟΟ  ΣΣΑΑ  ΔΔΟΟΓΓΑΑ  

ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 7.995.482,11 61,62% 

ΒΑΘΜΟ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ-

ΠΡΑΓΜ. ΔΟΓΧΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 12.975.300,68 

  

ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 5.952.351,25 45,87% 

ΒΑΘΜΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΙΠΡ.   ΜΔΘΟΓΧΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 12.975.300,68 

    

  

  

  

ΒΒ’’  ΣΣΡΡΗΗΜΜ..22002200  ΧΧ  ΠΠΡΡΟΟ  ΣΣΑΑ  ΔΔΟΟΓΓΑΑ  

  

ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 5.860.794,28 47,37% 

ΒΑΘΜΟ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ-

ΠΡΑΓΜ.ΔΟΓΧΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 12.373.436,75 

  

ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 4.023.881,40 32,52% 

ΒΑΘΜΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΙΠΡ.ΜΔΘΟΓΧΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 12.373.436,75 

  

  

  

  

ΓΓΔΔΙΙΚΚΣΣΔΔ  ΠΠΟΟΡΡΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤ    

  

ΓΓ’’  ΣΣΡΡΗΗΜΜ..22002200  ΧΧ  ΠΠΡΡΟΟ  ΣΣΑΑ  ΔΔΞΞΟΟΓΓΑΑ  

  

  

ΔΝΣΑΛΘΔΙΔ ΓΑΠΑΝΔ 4.598.314,18 35,44% 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΔ 12.975.300,68 
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ΓΓΔΔΙΙΚΚΣΣΔΔ  ΠΠΟΟΡΡΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤ    

  

ΒΒ’’  ΣΣΡΡΗΗΜΜ..22002200  ΧΧ  ΠΠΡΡΟΟ  ΣΣΑΑ  ΔΔΞΞΟΟΓΓΑΑ  

  

ΔΝΣΑΛΘΔΙΔ ΓΑΠΑΝΔ 2.662.361,59 21,52% 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΔ 12.373.436,75 

   

  

 

ΜΜΔΔΡΡΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ  

  

ΙΙΣΣΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΟΟΥΥΟΟΘΘΔΔΙΙΑΑ    

ΓΓ΄́  ΣΣΡΡΙΙΜΜΗΗΝΝΟΟΤΤ  ((ΠΠΔΔΡΡΙΙΟΟΓΓΟΟΤΤ  0011//0011//22002200--3300//0099//22002200))  

  

     

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαη ηελ πνξεία νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ην 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, πεξηφδνπ 1/1/2020-30/09/2020, παξαζέηνπκε ηελ 

ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Π/Τ φπσο εκθαλίδεηαη ζην Ιζηνξηθφ ηνρνζεζίαο Γ’ Σξηκήλνπ. 

 

πγθεθξηκέλα : 

 

Γ' Σξίκελν ηνρνζεζία € Απνινγηζκφο € Απφθιηζε € 

Πνζνζηφ 

Απφθιηζεο 

Έζνδα 5.415.008,42 4.644.244,92 -770.763,50 (α) -14,23% 

Έμνδα 5.233.354,81 4.598.314,18 635.040,63 (β) 12,13% 

Αλεμφθιεηα Παξαζηαηηθά 222.900,00 265.313,11 -42.413,11 (γ)   

Ιδία Έζνδα 1.291.033,55 1.545.328,04 254.294,49 19,70% 

Έζνδα θαη Γηαζέζηκα 6.723.114,75 (δ) 

   
Απφθιηζε ηνρνζεζίαο Γ' 

Σξηκήλνπ ((α+β+γ) / δ) -2,65% 

    

 

ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑ    

  

 Καηά ηελ πεξίνδν 01/01/2020-30/09/2020, Γ΄ Σξηκήλνπ 2020 ηα έζνδα παξνπζίαζαλ 

απφθιηζε, αξλεηηθή, θαηά πνζνζηφ -14,23%, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο  ζηφρνπο ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. Η ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θπκάλζεθε ζε πνζνζηφ  12,13%.Σν χςνο 

ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ αλήιζε ζην πνζφ € 265.313,11 θαη παξνπζίαζε κηθξή 

απφθιηζε απφ ην αλακνξθνχκελν ζηφρν ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΟΠΓ ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ 2020. 

 Γελ ινγίζηεθαλ αξλεηηθέο απνθιίζεηο ζηνρνζεζίαο πάλσ απφ 10%.   

 

 

Παξαζέηνπκε, ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κε βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηελ εηζεγεηηθή νηθνλνκηθή έθζεζε Γ΄ Σξηκήλνπ 2020, ΠΔΡΙΟΓΟΤ (1/01/2020-

30/09/2020) ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  θαη παξαθαινχκε, αθνχ 

ιάβεηε γλψζε, γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 

 

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 

 
πλερίδνληαο ν Πξφεδξνο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν.3852/2010,ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε   

ιεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φπσο απηά αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ απφ ην άξζξν 77 

ηνπ Ν 4555/2018 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019. 

ΑΔΑ: Ω00Ι46ΜΦΟ8-7Μ5



11 

 

2.Σελ απφθαζε ππ’ αξ. 65/2019 Γ. –ΑΓΑ :6Ξ46ΜΦΟ8-4ΒΒ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη ην Ο.Π.Γ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020. 

3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.3463/2006 (Α’114) 

4.Σελ αξ.νηθ. 40038/09,09,2011 (Β’2007) 

5.ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  

 

 

                                            ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

 

1.Δγθξίλεη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε Γ’ ηξηκήλνπ έηνπο 2020 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ , σο έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

απφ ζηελ παξνχζα εηζήγεζε. 

2.Γηαβηβάδεη ηελ παξνχζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

Η απφθαζε απηή  πήξε αχμνληα αξηζκφ 108/29-10-2020. 

 

Καηαηέζεθαλ γξαπηψο νη επηζεκάλεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ . 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

2. Σελ ππ΄ αξηζ.  108/2020  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

4. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θ΄ 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 67 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 167 ηνπ Καιιηθξάηε 

(Ν.3852/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ.2 αληηζηνίρσο 

ηνπ αξ. 184 ηνπ Ν.4635/2019 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ομόθυνα 

 

Δγθξίλεη ηελ έθζεζε Δζφδσλ – Δμφδσλ Γ΄ Σξηκήλνπ (πεξηφδνπ 01/01/2020 έσο 

30/09/2020) γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο Ι), ΙΙ) θαη ΙΙΙ) θαζψο θαη ηνπο πίλαθεο ηνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ππ΄ αξηζ. 108/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ. 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  132 /13-11-2020 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη. 

                   

               Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
   ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ                                                                   Σ.Τ       
 

                      

                                                                     Καπλόβαζι   13  Νοεμβπίος  2020 

                               Ακπιβέρ απόζπαζμα  

 

                                                                               Ζ  Ππόεδπορ ηος Γ.. 
                                                                       ΔΗΜΟΥ –ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ   
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