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Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 5
ηεο 23εο Απξηιίνπ 2021.

Αξηζκφο Απνθάζεσο: 42/2021
πλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ

ΘΔΜΑ : ΄Δγθξηζε Δζόδσλ – Δμόδσλ Γ΄ Σξηκήλνπ (πεξηόδνπ 01/01/2020 –
31/12/2020) γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 Γήκνπ
Γπηηθήο άκνπ.
ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 23ελ Απξηιίνπ 2021 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή,
χζηεξα απφ ηελ 5318/19-04-2021 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θ.Γήκνπ-Ρίγιε Αξηάδλε, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-032020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζχγθιηζεο ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ
θνξσλντνχ».
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Πξφεδξν, φηη πσο
ππήξρε ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε
ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο epresence.gov.gr (22) κέιε.
ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο:
πκκεηέρνληεο

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος

11.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος

12.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος

14.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος

13.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος

5.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ αντ/ρχος

15.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος

6.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος

16.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος

17.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος

8.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ
Αντ/ρχος
9.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας
10.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ πρόεδρος
21.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος
22.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος

18.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος
19.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος
20.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ μέλος
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Με ζπκκεηέρνληεο
1.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος
2.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος
3.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος
4.-ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος
5.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος
Πξνζειεύζεηο - Απνρσξήζεηο
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ψξα 21:15΄ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο ηνπ
Γήκνπ θ.Βνιαθάθεο Γεκήηξηνο.
Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη
ζηε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη
ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινχ
Δκκαλνπήι, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ν
πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Τδξνχζζαο θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο θαη ν πξφεδξνο ηεο
Κνηλφηεηαο Καζηαλέαο θ.Υαηδεπαλαγηψηνπ Κπξηάθνο .
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ,
ζηνλ νπνίν ε Πξφεδξνο ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,
θ.Καξαγηαλλίδεο Ησάλλεο, θ.Υαξαιακπάθε Κσλ/λα, θ.Ρεπκαηά Μαξία θαη ε Γεληθή
Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε Ησάλλα νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ
θαη Β] ν θνζκήηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ
θ.Μεηαθηζήο Βαζίιεηνο, ν θνζκήηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Πνιπηερληθήο
ρνιήο θ.Κνθθνιάθεο πχξνο, ε πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θ.Ενκπαιά Κσλζηαληίλα, ν πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ
πιιφγνπ Καξινβάζνπ θ.Καβάδαο Σξηαληάθπιινο θαη νη Πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη
θ.Κάξιαο Δκκαλνπήι θαη θ.Αλδξεάδε νπιηάλα.
ΘΔΜΑ 10νλ: ΄Δγθξηζε Δζόδσλ – Δμόδσλ Γ΄ Σξηκήλνπ (πεξηόδνπ 01/01/2020 –
31/12/2020) γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 Γήκνπ
Γπηηθήο άκνπ.
…………………………………………………………………………………………..
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Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ε Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελε ην (10ν) δέθαην ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηελ θα Υαξαιακπάθε Κσλζηαληίλα πξντζηακέλε
ηκήκαηνο πξνυπνινγηζκνχ-ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε νπνία είπε πξνο ηα κέιε
ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο:
ΔΚΘΔΖ ΔΟΓΧΝ – ΔΞΟΓΧΝ Γ’ ΣΡΗΜΖΝΟΤ (ΠΔΡ.01/01/-31/12/2020)
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
•
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:
•

3

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ρξήζεσο, κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 6,
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•
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.
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: Φ9Η0ΟΠ1Η-Χ3Τ εγθξηηηθή απφθαζε
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ
ΜΔΡΟ Η
ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, αλαιχνληαη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ
έηνπο 2020 (ΠΔΡΗΟΓΟ 01/01/2020-31/12/2020)
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ
ΔΟΓΧΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/ 202031/12/2020
Σαθηηθά έζνδα
Πξφζνδνη απφ αθίλεηε
πεξηνπζία
Πξφζνδνη απφ θηλεηή
πεξηνπζία
Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά
ηέιε θαη δηθαηψκαηα
Έζνδα απφ ινηπά ηέιε δηθαηψκαηα θαη παξνρή
ππεξεζηψλ
Φφξνη θαη εηζθνξέο
Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο
Λνηπά ηαθηηθά έζνδα
Έθηαθηα έζνδα
Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε
θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο

Πξνϋπ/ζκόο

Βεβαησζέληα

%

Δηζπξαρζέληα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

3.973.481,00

3.692.634,89

92,93

3.629.492,92

91,34

98,29

8.000,00

1.467,99

18,35

1.467,99

18,35

100,00

10.100,00

13.318,71

131,87

13.318,71

131,87

100,00

1.658.310,00

1.357.059,37

81,83

1.303.840,91

78,62

96,08

287.420,00

212.479,19

73,93

203.101,93

70,66

95,59

60.316,00
1.916.435,00
32.900,00
8.478.668,32

31.122,24
2.042.262,66
34.924,73
2.153.687,42

51,60
106,57
106,15
25,40

30.575,99
2.042.262,66
34.924,73
2.111.421,16

50,69
106,57
106,15
24,90

98,24
100,00
100,00
98,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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12
13
14
15
16
2
21
22
3
31
32
4
41
42
5

Κ.Α.
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71
73
74

75

8

Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
Δπηρνξεγήζεηο γηα
επελδπηηθέο δαπάλεο
Γσξεέο - θιεξνλνκίεο θιεξνδνζίεο
Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα
- παξάβνια
Λνηπά έθηαθηα έζνδα
Έζνδα παξειζόλησλ
νηθνλνκηθώλ εηώλ
Σαθηηθά έζνδα
Έθηαθηα έζνδα
Δηζπξάμεηο από δάλεηα
θαη απαηηήζεηο από
Π.Ο.Δ.
Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα
Δηζπξαθηέα ππφινηπα
πξνεγνχκελσλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ
Δηζπξάμεηο ππέξ
Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ
Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ
Υξεκαηηθό ππόινηπν
πξνεγνύκελνπ Έηνπο
Σύνολα εζόδων

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ
ΓΑΠΑΝΧΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/ 202031/12/2020
Έμνδα
Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο αηξεηψλ θαη
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Σέιε
Λνηπά γεληθά έμνδα
Πιεξσκέο γηα ηελ
εμππεξέηεζε δεκνζίαο
πίζηεσο
Γαπάλεο πξνκήζεηαο
αλαισζίκσλ
Πιεξσκέο Μεηαβηβάζεηο ζε
ηξίηνπο
Λνηπά Έμνδα
Δπελδύζεηο
Αγνξέο θηηξίσλ,
ηερληθψλ έξγσλ θαη
πξνκήζεηεο παγίσλ
Έξγα
Μειέηεο, έξεπλεο,
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο
θιπ
Σίηινη πάγηαο
επέλδπζεο
(ζπκκεηνρέο ζε
επηρεηξήζεηο
Πιεξσκέο Π.Ο.Δ.,
απνδόζεηο θαη
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1.831.896,29

1.649.184,87

90,03

1.649.184,87

90,03

100,00

6.495.736,93

323.509,60

4,98

323.509,60

4,98

100,00

70.875,91

62.585,91

88,30

62.585,91

88,30

100,00

73.610,00

95.370,96

129,56

53.104,70

72,14

55,68

6.549,19

23.036,08

351,74

23.036,08

351,74

100,00

465.557,30

450.250,91

96,71

266.784,99

57,30

59,25

465.557,30
0,00

450.250,91
0,00

96,71
0,00

266.784,99
0,00

57,30
0,00

59,25
0,00

1.859.449,00

1.909.827,67

102,71

194.083,73

10,44

10,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.859.449,00

1.909.827,67

102,71

194.083,73

10,44

10,16

1.658.713,32

1.266.355,94

76,35

1.249.416,19

75,32

98,66

1.494.440,00

1.106.134,76

74,02

1.089.195,01

72,88

98,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.308.106,33

1.308.106,33

100,00

1.308.106,33

100,00

100,00

17.743.975,27

10.780.863,16

60,76

8.759.305,32

49,36

81,25

Πξνϋπ/ζκόο

Γεζκεπζέληα

Σηκνινγεζέληα

%

Δληαιζέληα

Πιεξσζέληα

%

%

1

2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6.943.629,55

6.186.611,20

5.393.045,96

77,67

4.971.885,74

4.971.885,74

71,60

92,19

2.963.080,59

2.811.569,38

2.615.653,89

88,27

2.511.223,93

2.511.223,93

84,75

96,01

272.910,00

263.682,04

220.528,63

80,81

219.347,27

219.347,27

80,37

99,46

1.040.115,00
32.300,00
910.273,17

904.229,83
20.550,41
683.859,27

863.961,17
19.579,41
676.789,32

83,06
60,62
74,35

820.046,59
19.327,41
487.688,01

820.046,59
19.327,41
487.688,01

78,84
59,84
53,58

94,92
98,71
72,06

45.985,00

41.915,00

37.514,08

81,58

37.299,16

37.299,16

81,11

99,43

704.027,35

550.406,57

374.203,76

53,15

296.637,67

296.637,67

42,13

79,27

973.438,44

910.398,70

584.815,70

60,08

580.315,70

580.315,70

59,62

99,23

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.930.824,05

1.133.370,23

307.168,24

4,43

168.474,12

168.474,12

2,43

54,85

2.252.168,93

812.242,59

61.852,92

2,75

46.318,39

46.318,39

2,06

74,88

4.244.720,12

265.036,62

217.956,48

5,13

110.888,01

110.888,01

2,61

50,88

433.935,00

56.091,02

27.358,84

6,30

11.267,72

11.267,72

2,60

41,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.763.199,41

1.960.791,97

1.662.660,98

44,18

1.613.440,16

1.613.440,16

42,87

97,04
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πξνβιέςεηο
81
82
83
85
9

Πιεξσκέο Π.Ο.Δ.
Απνδφζεηο
Δπηρνξεγνχκελεο
Πιεξσκέο
Τπνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ
Πξνβιέςεηο κε
είζπξαμεο
Απνζεκαηηθό
Σύνολα δαπανών

581.463,41
1.494.840,00

581.453,73
1.379.338,24

536.815,59
1.125.845,39

92,32
75,32

532.950,15
1.080.490,01

532.950,15
1.080.490,01

91,66
72,28

99,28
95,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.686.896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.322,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.743.975,27

9.280.773,40

7.362.875,18

41,50

6.753.800,02

6.753.800,02

38,06

91,73

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 ζηνηέινο ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ
2020
Μειεηψληαο ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 1 ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Γ΄ Σξηκήλνπ (πεξηφδνπ 1/01/202031/12/2020) ησλ εζφδσλ, δηαπηζηψλνπκε:


Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Σαθηηθψλ Δζφδσλ γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ €
3.973.481,00 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 3.692.634,89 ήηνη ην 92,93% απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ
ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 98,29% απηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο πνζνχ €
3.629.492,92.



Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Δθηάθησλ Δζφδσλ γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ €
8.478.668,32 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 2.153.687,42 ήηνη ην 25,40% απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ
ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 98,04% απηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο πνζνχ €
2.111.421,16.



Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Δζφδσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ γηα ην έηνο 2020,
χςνπο πνζνχ € 465.557,30 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 450.250,91 ήηνη ην 96,71% απηψλ, ελψ
απφ ην πνζφ ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 59,25% πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο πνζνχ €
266.784,99.



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 € 1.909.827,67
απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 10,16% απηψλ πνπ αληηζηνηρεί
ζε χςνο πνζνχ € 194.083,73.

Αλαιπηηθά :
Σα εηζπξαθηέα ππφινηπα ηαθηηθψλ εζφδσλ, απφ ηνλ θαηαξγνχκελν Γήκν άκνπ πνπ αθνξνχλ
ππφινηπα βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ αλά ππφρξεν θαη ηέινο αλέξρνληαη:




η

ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗ την 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2019 ςφμφωνα με την υπ΄αριθμ.2/2019 απόφαςη τησ
Επιτροπήσ Κατανομήσ Περιουςίασ του καταργοφμενου Δήμου Σάμου, (ΦΕΚ 4483/Β΄/9-122019) ςελίδα 50452, ςτο ποσό € 1.880.554,66.
η
Τα ειςπρακτζα υπόλοιπα του Δήμου Δυτικήσ Σάμου την 31 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 ΠΔΡΗΟΓΟΤ απφ 1/01/2020-31/12/2021, ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα
αλέξρνληαη ζην πνζφ € 2.021.557,84 απφ ηα νπνία
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Σν πνζφ € 2.004.618,09 αθνξά εηζπξαθηέα ππφινηπα (απνινγηζκφο Ηδίσλ εζφδσλ) πεξηφδνπ
01/01/2020-31/12/2020 θαη
Σν πνζφ € 16.939,75 αθνξά εηζπξαθηέα ππφινηπα γηα απνδφζεηο ππέξ ηξίησλ (Φ.Π.Α χδξεπζεο,
απνρέηεπζεο θιπ)



ΔΠΑΝΑΒΔΒΑΗΧΖ ΔΗΠΡ.ΤΠΟΛ.
€
1.912.709,03
31/12/2019
- 2.881,36 (δηαγξαθέο)
€ 1.909.827,67
-194.083,73 Δηζπξάμεηο Παιαηψλ ζην 2020
€ 1.715.743,94 Δηζπξ.Τπ. εηψλ 2019 & πξηλ
ΔΗΠΡ. ΤΠΟΛΟΗΠΑ πνπ «γελλήζεθαλ»
ζην έηνο 2020
+ 305.813.90
€ 2.021.557,84
€ - 16.939,75 (Δηζπξ.Τπ. ππέξ Γεκνζίνπ)
€ 2.004.618,09 Δηζπξ. Τπνι. Ηδίσλ Δζφδσλ
==========
• Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ απφ Δηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ γηα ην έηνο
2020, χςνπο πνζνχ € 1.658.713,32 βεβαηψζεθαλ έζνδα χςνπο € 1.266.355,94 ήηνη ην 76,35% απηψλ,
ελψ απφ ην πνζφ ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ εηζπξάρζεθε ην 98,66% απηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε χςνο
πνζνχ € 1.249.416,19.
• 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 1/1/202031/12/2020) δηαπηζηψλνπκε:


Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Δμφδσλ ρξήζεο γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ €
6.943.629,55 ηηκνινγήζεθαλ έμνδα χςνπο € 5.393.045,96 ήηνη ην 77,67% απηψλ, ελψ απφ ην
πνζφ ησλ ηηκνινγεζέλησλ εμφδσλ πιεξψζεθε ην 92,19% απηψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ
€ 4.971.885,74 θαζψο κέρξη ην Γ’ ηξίκελν εληάιζεθαλ έμνδα χςνπο πνζνχ € 4.971.885,74.



Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ Δπελδχζεσλ γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ €
6.930.824,05 ηηκνινγήζεθαλ έμνδα χςνπο € 307.168,24 ήηνη ην 4,43% απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ
ησλ ηηκνινγεζέλησλ εμφδσλ πιεξψζεθε ην 54,85% απηψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ €
168.474,12 θαζψο κέρξη ην Γ΄ ηξίκελν εληάιζεθαλ έμνδα χςνπο πνζνχ € 168.474,12.



Απφ ην πνζφ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ζε Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., απνδφζεηο
θαη πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2020, χςνπο πνζνχ € 3.763.199,41 ηηκνινγήζεθαλ έμνδα χςνπο €
1.662.660,98 ήηνη ην 44,18% απηψλ, ελψ απφ ην πνζφ ησλ ηηκνινγεζέλησλ εμφδσλ πιεξψζεθε
ην 97,04% απηψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ € 1.613.440,16 θαζψο κέρξη θαη ην Γ΄ ηξίκελν
εληάιζεθαλ έμνδα χςνπο πνζνχ € 1.613.440,16.



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 € 106.322,26.



δηακνξθψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ζε €
17.743.975,27.

Οη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, γηα ην
πεξίνδν 01.01.20 έσο 31.12.2020 ιεηηνπξγίαο ηνπ λενζύζηαηνπ δήκνπ, αλέξρνληαη ζην πνζό €
609.075,16. Πνζφ € 94.850,81 αθνξά ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη ζα θαιπθζεί απφ
επηρνξήγεζε δεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο Γπηηθήο άκνπ αμηνπνηψληαο ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαηφπηλ
αηηήζεψο ηνπ επηρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ.αξηζ.74652/13-11-2020 (ΦΔΚ 5004/Β’/13-11-2020)
απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ πεξί «Πεξί Δπηρνξήγεζεο Γήκσλ γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ απφ δηαηαγέο
πιεξσκήο θαη απφ ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο» κε ην πνζφ απηφ.
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Με ηηο αξ.πξση. ΓΓ6056/31.10.2020 θαη ΓΓ1385/18.02.21 απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ν Γήκνο Γπηηθήο άκνπ έρεη θεξπρζεί έσο θαη 2ε Απγνύζηνπ 2021, ζε
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ησλ θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ ηεο ηζρπξήο ζεηζκηθήο δόλεζεο πνπ εθδειψζεθε ζηελ πεξηνρή ηελ 30ε Οθησβξίνπ
2020 θαη ηεο πιεκκύξαο ηελ 2ε Φεβξνπαξίνπ 2021.
Πνζφ € 129.276,29 αθνξά αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα θαη δαπάλεο ιφγσ ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ ηεο
30εο Οθησβξίνπ 2020, ηα νπνία ζα πιεξσζνχλ απφ ηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ κε αξηζ. έξγνπ
2003Δ05500005 «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ πνπ
πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β΄ βαζκνχ ηεο ρψξαο» θαηφπηλ ειέγρνπ θαη
απνζηνιήο εληνιήο θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ : Mε βάζε ην κεηξψν δεζκεχζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο πεξηφδνπ Γ΄ ηξηκήλνπ
2020, δεζκεχηεθαλ ζπλνιηθά ην 52,30% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ δαπαλψλ, ήηνη € 9.280.773,40
ηηκνινγήζεθαλ ην 41,50% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ δαπαλψλ ήηνη € 7.362.875,18 θαη πιεξψζεθε ην
91,73% ησλ ηηκνινγεζέλησλ δαπαλψλ ήηνη € 6.753.800,02. Οη Απιήξσηεο Τπνρξεψζεηο νηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο από 1/01/2020-31/12/2020, θπκαίλνληαη ζην
πνζό ησλ € 609.075,16ζχκθσλα κε ην ηζνδχγην πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ δηθαηνχρσλ.
Απιήξσηεο
Τπνρξεψζεηο

609.075,16

Δθθξεκείο νθεηιέο < 30
εκ.

Δθθξεκείο
νθεηιέο<31-60 εκ.

Γελ. Κπβ.

Σξίηνη

Γελ.
Κπβ.

45.343,38

152.335,44

Σξίηνη
227.236,86

Δθθξεκείο
νθεηιέο<61-90
εκ.
Γελ. Σξίηνη
Κπβ.
15.894,77

Δθθξεκείο νθεηιέο
>90 εκ.
Γελ.
Κπβ.

Σξίηνη
168.263,80

Ζ 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.1/1-31/012/2020)
ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΠΟΔ

Γ'ΣΡΗΜ.2020
3.629.492,92
2.111.421,16
460.868,72

ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΓΖΜ & ΣΡΗΣΧΝ
ΥΡΖΜ.ΤΠ. ΠΡ.ΥΡΖΖ

1.249.416,19
1.308.106,33
8.759.305,32

Β)
ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΥΡΖΖ
ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2020
ΔΞΟΓΑ
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Γ'
2020
ΔΤΡΧ (€)
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ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Ακνηβέο θαη κηζζνδνζία
Λεηηνπξγηθά Έμνδα
ΔΡΓΑ, ΔΠΔΝΓΤΔΗ & ΔΠΗΥΟΡ.

4.391.570,04
2.730.571,20
1.660.998,84
748.789,82

ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓ
ΤΝΟΛΟ

1.613.440,16
6.753.800,02

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΜΔΡΟ ΗΗ
ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
Γ’ ΣΡΗΜ.2020 Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ

ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ

ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ

10.780.863,16
17.743.975,27

8.759.305,32
17.743.975,27

60,76%

ΒΑΘΜΟ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝΠΡΑΓΜ. ΔΟΓΧΝ

49,36%

ΒΑΘΜΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΔΗΠΡ. ΜΔΘΟΓΧΝ

Γ’ ΣΡΗΜ.2020 Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ

ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
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7.995.482,11
12.975.300,68

61,62%

ΒΑΘΜΟ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝΠΡΑΓΜ. ΔΟΓΧΝ
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ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ

5.952.351,25
12.975.300,68

45,87%

ΒΑΘΜΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΔΗΠΡ. ΜΔΘΟΓΧΝ

ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
Γ’ ΣΡΗΜ.2020 Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ
ΔΝΣΑΛΘΔΗΔ ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΔ

6.753.800,02
17.743.975,27

38,06%

Γ’ ΣΡΗΜ.2020 Χ ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ

ΔΝΣΑΛΘΔΗΔ ΓΑΠΑΝΔ
4.598.314,18
35,44%
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΔ
12.975.300,68
ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΥΟΘΔΗΑ
Γ΄ ΣΡΗΜΖΝΟΤ (ΠΔΡΗΟΓΟΤ 01/01/2020-31/12/2020)
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαη ηελ πνξεία νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ην
κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, πεξηφδνπ 1/1/2020-31/12/2020, παξαζέηνπκε ηελ
ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Π/Τ φπσο εκθαλίδεηαη ζην Ηζηνξηθφ ηνρνζεζίαο Γ’ Σξηκήλνπ.
πγθεθξηκέλα :
Γ' Σξίκελν
Έζνδα
Έμνδα
Αλεμφθιεηα Παξαζηαηηθά
Ηδία Έζνδα
Έζνδα θαη Γηαζέζηκα
Απφθιηζε ηνρνζεζίαο Γ'
Σξηκήλνπ ((α+β+γ) / δ)

ΤΜΠΔΡΑΜΑ
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ηνρνζεζία
9.378.434,42
10.596.746,59

Απνινγηζκφο
7.451.198,99
6.753.800,02

Απφθιηζε
-1.927.235,43 (α)
3.842.946,57 (β)

Πνζνζηφ
Απφθιηζεο
-20,55%
36,27%

0
2.932.953,42
10.686.540,75 (δ)

609.075,16
3.183.839,61

-609.075,16 (γ)
250.886,19

8,55%

12,23%
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 Καηά ηελ πεξίνδν 01/01/2020-31/12/2020, Γ΄ Σξηκήλνπ 2020 ηα έζνδα παξνπζίαζαλ
απφθιηζε, αξλεηηθή, θαηά πνζνζηφ -20,55%, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο
ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. Ζ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θπκάλζεθε ζε πνζνζηφ 36,27%.Σν
χςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ αλήιζε ζην πνζφ € 609.075,16 θαη παξνπζίαζε κηθξή
απφθιηζε απφ ην αλακνξθνχκελν ζηφρν ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΟΠΓ ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2020.
 Γελ ινγίζηεθαλ αξλεηηθέο απνθιίζεηο ζηνρνζεζίαο.
Παξαζέηνπκε, ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κε βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηελ εηζεγεηηθή νηθνλνκηθή έθζεζε Γ΄ Σξηκήλνπ 2020, ΠΔΡΗΟΓΟΤ (01/01/202031/12/2020) 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.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε:

1) Σελ παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν.4623/19 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/2020.
2) ηελ εηζήγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.

Απνθαζίδεη νκόθσλα
1.Δγθξίλεη νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ Γ΄ Σξηκήλνπ 2020, ΠΔΡΗΟΓΟΤ (01/01/2020-31/12/2020) ζρεηηθά
κε ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
2.Γηαβηβάδεη ηελ παξνχζα απφθαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 83/05-04-2021.

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα
πξαθηηθά).

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, θαη έρνληαο ππφςε ηνπ:
1. Σελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
2. Σελ ππ΄ αξηζ. 83 /2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην
άξζξν 72 ηνπ Ν. 4555/2018.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε
Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ
5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ.
Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Οκόθσλα
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ έθζεζε Δζφδσλ – Δμφδσλ Γ΄ Σξηκήλνπ (πεξηφδνπ 01/01/2020 έσο
31/12/2020) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ
θαζψο θαη ηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄ αξηζ. 83/2021 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ.

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο 23:38΄ .

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ
έπεηαη.
Ζ

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ

42/23-04-2021 θαη ππνγξάθεηαη σο
ΣΑ ΜΔΛΖ
Σ.Τ

Καξιόβαζη 23 Απξηιίνπ 2021
Αθξηβέο απόζπαζκα

Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ..
ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ
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