Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ
ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΜΟΤ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.12.13 09:25:34
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Θ9Γ46ΜΦΟ8-Φ7Ρ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν
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Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 14 ςνεδπίαζηρ ηος δημοηικού ζςμβοςλίος
ηηρ 02ηρ Γεκεμβπίος 2021.
ηρ

ΘΔΜΑ: ΄Δκθεζη Δζόδυν – Δξόδυν Β΄ Σπιμήνος (πεπ. 01/01/ - 30/06/2021) για
ηην ποπεία εκηέλεζηρ ηος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2021 Γήμος Γςηικήρ άμος.
ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 02ελ Γεθεκβξίνπ 2021 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε,
χζηεξα απφ ηελ 15771/26-11-2021 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 ππήξρε ε
λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε
ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο epresence.gov.gr (25) κέιε.
ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο:
ςμμεηέσονηερ
1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος

14.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος

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

15.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος

17.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος

5.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ αντ/ρχος

18.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος

6.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος

19.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος
8.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ
Αντ/ρχος
9.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας
10.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ πρόεδρος
11.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος
12.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος
13.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος

16.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος

20.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος
21.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος
22.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος
23.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ μέλος
24.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος
25.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος
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Μη ζςμμεηέσονηερ
1.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος
2.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος

Πποζελεύζειρ - Αποσυπήζειρ
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ψξα 21:00΄
απνρψξεζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Αξηέκηνο Παλνχζνο.
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 Κνζκαδαίσλ θ.Καξαγηαλλάθεο ηαχξνο, ν
πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Λέθθαο θ.Μαζηφο Κσλ/λνο θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο
Τδξνχζζαο θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο.
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 Ισάλλεο, θ.Υαξαιακπάθε Κσλζηαληίλα, θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα
ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε Ισάλλα νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ.

ΘΔΜΑ 11ον: ΄Δκθεζη Δζόδυν – Δξόδυν Α΄ Σπιμήνος (πεπ. 01/01/ - 30/06/2021)
για ηην ποπεία εκηέλεζηρ ηος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2021 Γήμος Γςηικήρ
άμος.

…………………………………………………………………………………………..
Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ε Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελε ην (11ν) εληέθαην ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, θ.Ισάλλα Παηξψλε
θαη ε νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο:
Έχοντας υπόψη την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, εισηγούμαστε
τον έλεγχο της τριμηνιαίας έκθεσης ελέγχου εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου για
τον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2021, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό υμβούλιο από την
Οικονομική επιτροπή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την
λήξη κάθε τριμήνου.
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ύμφωνα με την ΚΤΑ 7028/03.02.2004 (ΥΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’)
Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων,
ορίζονται τα εξής:
1. Ο Προώπολογιςμόσ των δόμων και κοινοτότων διακρύνεται ςε προώπολογιςμό
εςόδων και προώπολογιςμό δαπανών
Α. Τα ϋςοδα διακρύνονται ςε:
•
τακτικϊ ϋςοδα
•
ϋκτακτα ϋςοδα
•
ϋςοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για
πρώτη φορϊ
•
ειςπρϊξεισ Δανεύων και απαιτόςεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικϊ
Έτη)
•
ειςπρϊξεισ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων και επιςτροφϋσ χρημϊτων
•
χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενησ χρόςησ.
Β. Οι δαπϊνεσ διακρύνονται ςε:
•
λειτουργικϋσ δαπϊνεσ χρόςησ
•
επενδύςεισ
•
πληρωμϋσ Π.Ο.Ε., λοιπϋσ αποδόςεισ και προβλϋψεισ
•
αποθεματικό.
2. Το κϊθε εύδοσ εςόδου ό εξόδου του προώπολογιςμού χαρακτηρύζεται από ϋνα
κωδικό αριθμό, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα.
Η κωδικοπούηςη των κονδυλύων του Προώπολογιςμού των εςόδων και εξόδων
των Δόμων ακολουθεύ το ακόλουθο ςύςτημα:
Τα ϋςοδα διακρύνονται ςε ομϊδεσ με χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα (αριθμούσ) για κϊθε
ομϊδα ωσ ακολούθωσ:
•
τακτικϊ ϋςοδα με χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο τον αριθμό 0,
•
ϋκτακτα ϋςοδα με χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο τον αριθμό 1,
•
ϋςοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για
πρώτη φορϊ με χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο τον αριθμό 2,
•
ειςπρϊξεισ από δϊνεια και απαιτόςεισ από παρελθόντα ϋτη με
χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο τον αριθμό 3,
•
ειςπρϊξεισ υπϋρ δημοςύου και τρύτων με χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο τον
αριθμό 4. Στο τελευταύο αυτό χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο, τον αριθμό 4, εντϊςςονται
και οι επιςτροφϋσ χρημϊτων,
•
χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενησ χρόςησ με χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο
τον αριθμό 5.
Κϊθε ομϊδα εςόδων, διαιρεύται ςε κατηγορύεσ με την παρϊθεςη, παραπλεύρωσ
του χαρακτηριςτικού αριθμού τησ ομϊδασ των εςόδων, τησ αριθμού από 0-9. Κϊθε
κατηγορύα αναλύεται ςε υποκατηγορύεσ, με την περαιτϋρω παρϊθεςη τησ ακόμη
αριθμού από 0-9. Κϊθε υποκατηγορύα εςόδου περιλαμβϊνει το εύδοσ κϊθε εςόδου,
με την παρϊθεςη τησ ακόμη αριθμού 0-9. Έτςι, η ομϊδα των εςόδων
χαρακτηρύζεται από ϋνα μονοψόφιο αριθμό, η κατηγορύα εςόδων με διψόφιο
αριθμό, η υποκατηγορύα με τριψόφιο αριθμό και το εύδοσ του εςόδου με
τετραψόφιο αριθμό. Τα ϋξοδα διακρύνονται ςε:
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•
λειτουργικϋσ δαπϊνεσ τησ χρόςεωσ, με χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο τον αριθμό
6,
•
Επενδύςεισ (αγορϋσ και καταςκευϋσ πϊγιου εξοπλιςμού, ϋργα κλπ) με
χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο τον αριθμό 7,
•
πληρωμϋσ από υποχρεώςεισ Π.Ο.Ε. και λοιπϋσ δαπϊνεσ και αποδόςεισ με
χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο τον αριθμό 8,
•
Το αποθεματικό χαρακτηρύζεται με τον αριθμό 9.
Και για τα ϋξοδα ιςχύει η ύδια ωσ ϊνω μεθοδολογύα υποδιαύρεςησ των
προαναφερθϋντων ομϊδων εξόδων και πληρωμών ςε κατηγορύεσ, υποκατηγορύεσ
και εύδοσ εξόδου. Με την παρϊθεςη, παραπλεύρωσ τησ ομϊδασ, τησ
χαρακτηριςτικού αριθμού 0-9 για να οριςτεύ η κατηγορύα, την περαιτϋρω
παρϊθεςη τησ αριθμού 0-9 για την υποκατηγορύα και την προςθόκη ακόμη τησ
αριθμού 0-9 που χαρακτηρύζει το εύδοσ του εξόδου ό τησ πληρωμόσ.
3. Τησ οι εγγραφϋσ του Προώπολογιςμού γύνονται ςτο αναλυτικότερο επύπεδο
δηλαδό ςτον τετραψόφιο κωδικό ό περαιτϋρω όπου απαιτεύται τησ π.χ. ςτα ϋργα.
4. Απϋναντι ςε κϊθε κωδικό αριθμό αναγρϊφονται:
Α. ο τύτλοσ του εςόδου ό δαπϊνησ κατϊ κεφϊλαιο.
Β. τα ποςϊ των προώπολογιςθϋντων τησ τελικϊ διαμορφώθηκαν εςόδων και
ενταλθϋντων δαπανών του προηγούμενου ϋτουσ, τησ αυτϊ προκύπτουν από τα
λογιςτικϊ βιβλύα του δόμου ό τησ κοινότητασ, κατϊ το χρόνο τησ κατϊρτιςησ του
προώπολογιςμού.
Γ. τα ποςϊ των ψηφιςθϋντων από το δημοτικό ό κοινοτικό ςυμβούλιο εςόδων και
δαπανών, του ϋτουσ το οπούο αφορϊ ο προώπολογιςμόσ.
Δ. τα ποςϊ των εγκριθϋντων από την οικεύα Περιφϋρεια εςόδων και δαπανών, του
ϋτουσ το οπούο αφορϊ ο προώπολογιςμόσ.
Ε. ςε ειδικό ςτόλη, καταχωρούνται τα ϋςοδα και οι δαπϊνεσ τησ διαμορφώθηκαν
μετϊ από κϊθε αναμόρφωςη.
Σύμφωνα με την περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 72 του ν. 3852/10,
η οικονομικό επιτροπό ελϋγχει την υλοπούηςη του προώπολογιςμού και υποβϊλλει
ανϊ τρύμηνο ϋκθεςη τησ το δημοτικό ςυμβούλιο, ςτην οπούα παρουςιϊζεται η
κατϊςταςη των εςόδων και εξόδων του δόμου. Η ϋκθεςη αυτό ςτην οπούα
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρόςεισ τησ μειοψηφύασ, δημοςιεύεται
υποχρεωτικϊ ςτην ιςτοςελύδα του δόμου.
Με την αριθ. 149/28-12-2020 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2088/18-012021, ΑΔΑ: 698ΥΟΡ1Ι-1Τ3 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου
ΜΕΡΟ Ι
την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά
στοιχεία του Β΄ τριμήνου του έτους 2021 (ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/202130/06/2021)
Κ.Α.
0

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ

Πποϋπ/ζμόρ

Βεβαιυθένηα

%

Διζππασθένηα

%

%

ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/ 2021-30/6/2021

1

2

2/1

3

3/1

3/2

Σακηικά έζοδα

4

4.191.529,04

1.945.625,40

46,42

1.945.625,40

46,42

100,00
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01

Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνπζία

8.000,00

718,00

8,98

718,00

8,98

100,00

02

Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνπζία

10.100,00

10.176,46

100,76

10.176,46

100,76

100,00

03

Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη
δηθαηψκαηα

1.709.700,00

736.145,13

43,06

736.145,13

43,06

100,00

04

Έζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη
παξνρή ππεξεζηψλ

292.300,00

82.381,72

28,18

82.381,72

28,18

100,00

05

Φφξνη θαη εηζθνξέο

60.300,00

14.979,70

24,84

14.979,70

24,84

100,00

06

Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο

2.111.129,04

1.099.809,39

52,10

1.099.809,39

52,10

100,00

07

Λνηπά ηαθηηθά έζνδα

0,00

1.415,00

0,00

1.415,00

0,00

100,00

1

Έκηακηα έζοδα

11.530.682,17

1.741.388,63

15,10

1.741.388,63

15,10

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

1.081.444,00

1.143.739,01

105,76

1.143.739,01

105,76

100,00

13

Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο

10.402.538,17

540.914,34

5,20

540.914,34

5,20

100,00

14

Γσξεέο - θιεξνλνκίεο - θιεξνδνζίεο

15

Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - παξάβνια

16

Λνηπά έθηαθηα έζνδα

2

0,00

15.849,23

0,00

15.849,23

0,00

100,00

46.600,00

23.283,54

49,96

23.283,54

49,96

100,00

100,00

17.602,51

17.602,51

17.602,51

17.602,51

100,00

Έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών

288.000,00

306.194,59

106,32

83.619,86

29,03

27,31

21

Σαθηηθά έζνδα

288.000,00

306.194,59

106,32

83.619,86

29,03

27,31

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.

1.917.151,33

1.917.029,94

99,99

78.507,01

4,09

4,10

31

Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Δηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ

1.917.151,33

1.917.029,94

99,99

78.507,01

4,09

4,10

4

Διζππάξειρ ςπέπ Γημοζίος και ηπίηυν

1.528.780,00

778.248,82

50,91

753.903,78

49,31

96,87

41

Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

1.330.600,00

670.736,86

50,41

646.391,82

48,58

96,37

42

Δηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

Δζνδα πξνο απφδνζε ζε ηξίηνπο (Ννκηθά ή
θπζηθά πξφζσπα)

223.180,00

107.511,96

0,50

107.511,96

0,74

0,50

5

Υπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενος
Έηοςρ

2.005.505,30

2.005.505,30

100,00

2.005.505,30

100,00

100,00

21.461.647,84

8.693.992,68

40,51

6.608.549,98

30,79

76,01

Σύνολα εζόδων

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ
ΓΑΠΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/ 202130/6/2021

Κ.Α.

Πποϋπ/ζμόρ

Γεζμεςθένηα

Σιμολογηθένηα

%

Δνηαλθένηα

Πληπυθένηα

%

%

1

2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6.736.338,57

5.313.129,10

2.520.482,60

37,42

2.479.515,94

2.455.031,30

36,44

97,40

3.405.399,04

3.074.683,70

1.438.757,62

42,25

1.436.205,52

1.436.205,52

42,17

99,82

61

Έξοδα
Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ

331.840,04

285.100,94

121.190,00

36,52

121.149,05

112.009,96

33,75

92,43

62

Παξνρέο ηξίησλ

1.125.350,00

732.941,21

376.272,41

33,44

366.858,97

366.408,97

32,56

97,38

63

Φφξνη - Σέιε

43.000,00

4.208,22

2.161,22

5,03

2.150,22

2.150,22

5,00

99,49

64

291.010,71

42.483,78

37.395,90

12,85

33.140,30

32.857,80

11,29

87,86

48.400,00

48.400,00

17.096,53

35,32

17.096,53

17.096,53

35,32

100,00

577.982,79

311.145,51

129.822,72

22,46

105.129,15

90.516,10

15,66

69,72

911.855,99

814.165,74

397.786,20

43,62

397.786,20

397.786,20

43,62

100,00

68

Λνηπά γεληθά έμνδα
Πιεξσκέο γηα ηελ
εμππεξέηεζε δεκνζίαο
πίζηεσο
Γαπάλεο πξνκήζεηαο
αλαισζίκσλ
Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε
ηξίηνπο
Λνηπά Έμνδα

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Δπενδύζειρ

10.783.890,03

5.784.612,06

764.761,09

7,09

435.182,89

412.323,89

3,82

53,92

71

Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ
έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ

2.288.976,00

1.217.303,84

285.018,43

12,45

283.168,66

283.168,66

12,37

99,35

73

Έξγα

8.037.831,46

4.559.124,35

471.576,68

5,87

144.819,97

121.960,97

1,52

25,86

6
60

65
66
67
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74

Μειέηεο, έξεπλεο,
πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θιπ

75

Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο
(ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο

8

Πληπυμέρ Π.Ο.Δ., αποδόζειρ
και πποβλέτειρ

81

Πιεξσκέο Π.Ο.Δ.

82

Απνδφζεηο

83

Δπηρνξεγνχκελεο Πιεξσκέο
Τπνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ

85

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο

9

Αποθεμαηικό
Σύνολα δαπανών

457.082,57

8.183,87

8.165,98

1,79

7.194,26

7.194,26

1,57

88,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.668.787,11

1.783.611,04

1.218.290,88

33,21

1.126.335,00

1.116.196,94

30,42

91,62

563.719,78

563.719,78

563.557,49

99,97

471.601,61

471.601,61

83,66

83,68

1.355.600,00

1.219.891,26

654.733,39

48,30

654.733,39

644.595,33

47,55

98,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.749.467,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272.632,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.461.647,84

12.881.352,20

4.503.534,57

20,98

4.041.033,83

3.983.552,13

18,56

88,45

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της
συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της
ΚΤΑ 7028/03.02.2004 (ΥΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου
του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.
τους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό
Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα
Β. Έξοδα και Πληρωμές
με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά
στο τέλος του B’ τριμήνου 2021
Μελετώντας το συνημμένο Τπόδειγμα 1 του απολογισμού του B΄ Σριμήνου
(περιόδου 1/01/2021-30/06/2021) των εσόδων, διαπιστώνουμε:


Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Σακτικών Εσόδων για το έτος 2021,
ύψους ποσού € 4.191.529,04 βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους € 1.945.625,40 ήτοι
το 46,42% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε
το 100% αυτών που αντιστοιχεί σε ύψος ποσού € 1.945.625,40.



Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εκτάκτων Εσόδων για το έτος 2021,
ύψους ποσού € 11.530.682,17 βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους € 1.741.388,63
ήτοι το 15,10% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων
εισπράχθηκε το 100% αυτών που αντιστοιχεί σε ύψος ποσού € 1.142.029,57.



Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονομικών
ετών για το έτος 2021, ύψους ποσού € 288.000,00 βεβαιώθηκαν έσοδα
ύψους € 306.194,59 ήτοι το 106,32% αυτών, ενώ από το ποσό των
βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 27,31% που αντιστοιχεί σε ύψος
ποσού € 83.619,86.



Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια
και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2021, ύψους ποσού € 1.917.151,33
βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους € 1.917.029,94 ήτοι το 99,99% αυτών, ενώ από
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το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 4,10% αυτών που
αντιστοιχεί σε ύψος ποσού € 78.507,01.
Αναλυτικά :
Σα εισπρακτέα υπόλοιπα τακτικών εσόδων, από τον καταργούμενο Δήμο
άμου που αφορούν υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων ανά υπόχρεο και
τέλος ανέρχονται:
 ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΥΗ την 1η ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2019 σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.2/2019 απόφαςη τησ Επιτροπήσ Κατανομήσ Περιουςίασ του
καταργούμενου Δήμου Σάμου, (ΦΕΚ 4483/Β΄/9-12-2019) ςελίδα 50452, ςτο
ποσό € 1.880.554,66.
 Σα εισπρακτέα υπόλοιπα του Δήμου Δυτικής άμου την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
2019 για την περίοδο από 01/09/2019 έως 31/12/2019, που αφορούν υπόλοιπα
βεβαιωτικών καταλόγων ανά υπόχρεο και τέλος διαμορφώθηκαν στο ποσό €
1.912.709,03.
 Σα εισπρακτέα υπόλοιπα του Δήμου Δυτικής άμου την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
2020 για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020, που αφορούν υπόλοιπα
βεβαιωτικών καταλόγων ανά υπόχρεο και τέλος διαμορφώθηκαν στο ποσό €
2.021.557,84

Με βάση τον απολογιστικό πίνακα ΠΕΡΙΟΔΟΤ από 1/01/2021-30/06/2021,
τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχονται στο ποσό € 2.085.442,70 από τα οποία



Σο ποσό € 2.061.097,66 αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα (απολογισμός Ιδίων
εσόδων) περιόδου 01/01/2021-30/06/2021 και
Σο ποσό € 24.345,04 αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα για αποδόσεις υπέρ
τρίτων (Υ.Π.Α ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ)

ΔΠΑΝΑΒΔΒΑΙΩΗ ΔΙΠΡ.ΤΠΟΛ.
31/12/2020

€

ΔΙΠΡ. ΤΠΟΛΟΙΠΑ πος «γεννήθηκαν»
ζηο έηορ 2021

2.021.557,84
121,39 (διαγπαθέρ)
€ 2.021.436,45
78.507,01Διζππάξειρ Παλαιών ζηο 2021
€ 1.942.805,05 Διζππ.Τπ. εηών 2020 & ππιν
+ 142.637,65
€ 2.085.442,70
€ - 24.345,04 (Διζππ.Τπ. ςπέπ Γημοζίος)
€ 2.061.097,66 Διζππ. Τπολ. Ιδίων Δζόδων
==========

• Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων για το έτος 2021, ύψους ποσού € 1.528.780,00
βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους € 778.248,82 ήτοι το 50,91% αυτών, ενώ από το
ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 96,87% αυτών που αντιστοιχεί
σε ύψος ποσού € 753.903,78.
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• Σο χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους, που αρχικά
προϋπολογίσθηκε στο ποσό € 2.005.505,30 τελικά βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε
στο ύψος ποσού € 2.005.505,30.
Μελετώντας το Τπόδειγμα 2 του απολογισμού του B΄ Σριμήνου των εξόδων,
(περιόδου 1/1/2021-30/06/2021) διαπιστώνουμε:


Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2021,
ύψους ποσού € 6.736.338,57 τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους € 2.520.482,60
ήτοι το 37,42% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων
πληρώθηκε το 97,40% αυτών, που αντιστοιχεί στο ποσό των €
2.455.031,30 καθώς μέχρι το Β’ τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ποσού €
2.479.515,94.



Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2021,
ύψους ποσού € 10.783.890,03 τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους € 764.761,09
ήτοι το 7,09% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων
πληρώθηκε το 53,92% αυτών, που αντιστοιχεί στο ποσό των € 412.323,89
καθώς μέχρι το B΄ τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ποσού € 435.182,89.



Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2021, ύψους
ποσού € 3.668.787,11 τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους € 1.218.290,88 ήτοι το
33,21% αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε
το 91,62% αυτών, που αντιστοιχεί στο ποσό των € 1.116.196,94 καθώς
μέχρι και το B΄ τρίμηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ποσού € 1.126.335,00.



Σο Αποθεματικό, που αφορά στο ποσό που είναι διαθέσιμο για την
αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη
προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των €
272.632,13.



διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού εξόδων
κατά το B΄ τρίμηνο σε € 21.461.647,84.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : Mε βάση το μητρώο δεσμεύσεων, σχετικά με τις δαπάνες
περιόδου B΄ τριμήνου 2021, δεσμεύτηκαν συνολικά το 60,02% των
προϋπολογισθέντων δαπανών, ήτοι € 12.881.352,20 τιμολογήθηκαν το 20,98%
των προϋπολογισθέντων δαπανών ήτοι € 4.503.534,57 και πληρώθηκε το
88,45% των τιμολογηθέντων δαπανών ήτοι € 3.983.552,13. Οι Απλήρωτες
Τποχρεώσεις οικονομικών συναλλαγών του Δήμου, για την περίοδο
αναφοράς από 1/01/2021-30/06/2021, κυμαίνονται στο ποσό των € 519.982,44
σύμφωνα με το ισοζύγιο προμηθευτών και λοιπών δικαιούχων.
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Απλήπωηερ
Τποσπεώζειρ

519.982,44

Δκκπεμείρ οθειλέρ < 30
ημ.

Δκκπεμείρ
οθειλέρ<31-60 ημ.

Δκκπεμείρ
οθειλέρ<61-90 ημ.

Δκκπεμείρ
>90 ημ.

Γεν. Κςβ.

Σπίηοι

Γεν.
Κςβ.

Γεν.
Κςβ.

Γεν.
Κςβ.

10138,06

248.490,17

Σπίηοι

70.393,81

Σπίηοι

98.635,55

Η παραστατική απεικόνιση των Τποδειγμάτων 1 και 2, παρουσιάζεται στα
διαγράμματα που ακολουθούν, απεικονίζοντας τα ποσοστά των
εισπραχθέντων εσόδων και εξόδων, του B’ τριμήνου 2021.
ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΜΕ :
Α)

ΔΟΓΑ
(ΠΔΡ.1/1-30/06/2021)
ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΠΟΔ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜ &
ΣΡΙΣΩΝ
ΥΡΗΜ.ΤΠ. ΠΡ.ΥΡΗΗ

B'ΣΡΗΜ.2021
1.945.625,40
1.741.388,63
162.126,87
753.903,78
2.005.505,30
6.608.549,98

ΕΟΔΑ B' ΣΡΙΜ.2021
ΧΡΗΜ.ΤΠ.
ΠΡ. ΧΡΗΗ
30%

ΕΙΠΡΑΞΕΙ
ΤΠΕΡ ΔΗΜ &
ΣΡΙΣΩΝ
12%

ΣΑΚΣΙΚΑ
ΕΟΔΑ
29%

ΕΟΔΑ ΠΟΕ
2%

ΕΚΣΑΚΣΑ
ΕΟΔΑ
27%

Β)

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΑΠΑΝΩΝ
ΥΡΗΗ
B' ΣΡΙΜΗΝΟΤ
2021
ΔΞΟΓΑ
9

2021
ΔΤΡΩ (€)

οθειλέρ

Σπίηοι

92.324,85
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ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ
Ακνηβέο θαη κηζζνδνζία
Λεηηνπξγηθά Έμνδα
ΔΡΓΑ, ΔΠΔΝΓΤΔΗ &
ΔΠΗΥΟΡ.
ΠΛΖΡΩΜΔ ΠΟΔ & ΛΟΗΠΔ
ΑΠΟΓ
ΤΝΟΛΟ

2.057.245,10
1.548.215,48
509.029,62
810.110,09
1.116.196,94
3.983.552,13

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ B'ΣΡΙΜ.2021
ΠΛΗΡΩΜΕ
ΠΟΕ &
ΛΟΙΠΕ ΑΠΟΔ
28%

Αμοιβζς και
μισθοδοσία
39%

ΕΡΓΑ, ΕΠΕΝΔΤ
ΕΙ &
ΕΠΙΧΟΡ.
20%

Λειτουργικά
Ζξοδα
13%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Μ Δ Ρ Ο Ι Ι
ΓΔΙΚΣΔ ΠΟΡΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
B’ ΣΡΗΜ.2021 Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ

ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ
ΔΟΓΑ

ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ
10

8.693.992,68

40,51%

ΒΑΘΜΟ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝΠΡΑΓΜ. ΔΟΓΩΝ

30,79%

ΒΑΘΜΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΙΠΡ. ΜΔΘΟΓΩΝ

21.461.647,84

6.608.549,98
21.461.647,84
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ΔΟΓΑ

Α’ ΣΡΗΜ.2021 Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ

ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ
ΔΟΓΑ

ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ
ΔΟΓΑ

6.444.804,36

33,22%

ΒΑΘΜΟ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝΠΡΑΓΜ. ΔΟΓΩΝ

22,79%

ΒΑΘΜΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΙΠΡ. ΜΔΘΟΓΩΝ

19.402.231,65

4.421.287,26
19.402.231,65

ΓΔΙΚΣΔ ΠΟΡΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
B’ ΣΡΗΜ.2021 Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ

ΔΝΣΑΛΘΔΙΔ ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΔ

3.983.552,13
21.461.647,84

18,56%

Α’ ΣΡΗΜ.2021 Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΞΟΓΑ

ΔΝΣΑΛΘΔΙΔ ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΔ

6.753.800,02
17.743.975,27

38,06%

ΜΕ Ρ Ο  Ι Ι Ι
ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΥΟΘΕΙΑ
B΄ ΣΡΙΜΗΝΟΤ (ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01/01/2021-30/06/2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και την πορεία οικονομικών
συναλλαγών, σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου Δυτικής
άμου, περιόδου 1/1/2021-30/06/2021, παραθέτουμε την συνοπτική
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κατάσταση των στόχων του Π/Τ όπως εμφανίζεται στο Ιστορικό τοχοθεσίας
B’ Σριμήνου.

υγκεκριμένα :

B' Σξίκελν
Έζνδα
Έμνδα

ηνρνζεζία

Απνινγηζκφο

Απφθιηζε

Πνζνζηφ
Απφθιηζεο

4.853.339,29
5.361.929,90

4.603.044,68
3.983.552,13

-250.294,61 (α)
1.378.377,77 (β)

-5,16%
25,71%

Αλεμφθιεηα Παξαζηαηηθά
Ιδία Έζνδα
Έζνδα θαη Γηαζέζηκα

250.000,00
780.475,09
6.515.169,29 (δ)

519.982,44
1.064.678,16

-269.982,44 (γ)
284.203,07

36,41%

Απφθιηζε ηνρνζεζίαο Β'
Σξηκήλνπ ((α+β+γ) / δ)

13,17%

ΤΜΠΔΡΑΜΑ

 Κατά την περίοδο 01/01/2021-30/06/2021, B΄ Σριμήνου 2021 τα έσοδα
παρουσίασαν συνολική απόκλιση, αρνητική, κατά ποσοστό -5,16%
(πορτοκαλί χρώμα κάτω από το όριο του -10%) σε σχέση με τους
προβλεπόμενους στόχους της αντίστοιχης περιόδου. Οι αντίστοιχες
δαπάνες παρουσίασαν την θετική απόκλιση σε ποσοστό 25,71%
δηλαδή περιορίστηκαν από τον προβλεπόμενο στόχο. Σο ύψος των
απλήρωτων υποχρεώσεων ανήλθε στο ποσό € 519.982,44 ξεπερνώντας
το όριο του στόχου που ήταν για την περίοδο αυτή 250.000,00. Σα ίδια
έσοδα παρουσίασαν θετική απόκλιση 36,41% από το στόχο της
αντίστοιχης περιόδου εκτέλεσης του Π/Τ 2021 δηλαδή παρουσίασαν
αύξηση σε σχέση με το προβλεπόμενο στόχο.
 Η Γενική εικόνα στοχοθεσίας δεν λογίστηκε με αρνητική απόκλιση του
10% αλλά αντιθέτως είχε θετική εικόνα, 13,17% (πράσινο χρώμα), η
συγκράτηση των δαπανών αφενός και η αύξηση των εσόδων και των
χρηματικών διαθεσίμων αφετέρου συνετέλεσε στο αντιστάθμισμα της
αρνητικής απόκλισης των ανεξόφλητων παραστατικών της
συγκεκριμένης περιόδου.
Παραθέτουμε, στην οικονομική επιτροπή, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία
του μηχανογραφικού συστήματος, την εισηγητική οικονομική έκθεση Β΄
Σριμήνου 2021, ΠΕΡΙΟΔΟΤ (01/01/2021-30/06/2021) σχετικά με τα
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρακαλούμε, αφού
λάβετε γνώση, για δικές σας ενέργειες.
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Η 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.4735/20.
2.Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Δγθξίλεη ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε Β’ ηξηκήλνπ έηνπο 2021, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ , σο έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία θαη αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε .
B. Γηαβηβάδεη ηελ παξνχζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 274/16-11-2021.

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα
πξαθηηθά).
Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ε Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, θαη έρνληαο ππφςε ηνπ:
1. Σελ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ
2. Σελ ππ΄ αξηζ. 274/2021 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, Ομόθυνα
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ έθζεζε Δζφδσλ – Δμφδσλ Β΄ Σξηκήλνπ (πεξηφδνπ 01/01/2021 έσο
30/06/2021) 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. 274/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο
άκνπ.
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Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο 22:19΄ .

Η απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ
έπεηαη.
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΖΜΟΤ-ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ

133/02-12-2021 θαη ππνγξάθεηαη σο
ΣΑ ΜΔΛΖ
Σ.Τ

Καπλόβαζι 02 Γεκεμβπίος 2021
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Ζ Ππόεδπορ ηος Γ..
ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ
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