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                                                                                  Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 Αξηζ. Απφθαζεο 273/2021 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ                                                                 Αξηζ. Πξση.:   15197/17.11.2021 

ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ 

ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ   
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 

Από ηο Ππακηικό 26
ηρ 

/16-11-2021 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ  

ηος Δήμος Δςηικήρ άμος. 

 

 

Θέμα 5
ο
: ΄Εκθεζη εζόδων – εξόδων Α΄ Σπιμήνος (πεπ. 01/01/ - 31/03/2021) για ηην 

ποπεία εκηέλεζηρ ηος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2021 Δήμος Δςηικήρ άμος.. 

 

 

 

       ην Καξιφβαζη  ζήκεξα ηελ  16ε Ννεκβξίνπ  2021  εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14:00 κ.κ., 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καξινβάζνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 

χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 14900/10-11-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αιέμαλδξνπ Λπκπέξε  , πνπ επηδφζεθε ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018 

θαη ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. 18318/13.03.2020 & 40/31.03.2020 εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 

55/Α/11.03.2020),  ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020 (Α’/76), ηελ ππ’ 

αξηζκ. 77233/13.11.2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.71342/6.11.2020 (Β’ 4899) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, πνπ αθνξά 

«Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ ΚνξσλντνχCOVID-19»,έιαβε  ε επηηξνπή ηελ 

θάησζη απφθαζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. 

 

      Πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη  ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε 

ζχλνιν επηά (7) κειψλ ήηαλ παξφληα ( 5 ),ήηνη: 

 

            Παπόνηερ                                                                                Απόνηερ 

1 Αιέμαλδξνο Λπκπέξεο: Πξφεδξνο                             

2.Βαθάθεο Νηθφιανο: Μέινο                                        1.Κνζκάο Βαζίιεηνο: Μέινο  

3.Βνιαθάθεο Γεκήηξηνο: Μέινο                                    2.Κάξιαο Νίθνο: Μέινο  

4.Αλδξεάδεο Νηθφιανο: Μέινο                                                                

5.Κππξαίνπ  Γεκήηξεο: Μέινο   

  

 

      ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη  θαη o θ. Κσζηάθεο Γεψξγηνο  , ππάιιεινο ηνπ Γξαθείνπ 

Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ  ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (5
ν
)  πέκπην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο,  
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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 Α΄ 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. 
 

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. 2088/18-01-2021, ΑΔΑ: 
698ΥΟΡ1Ι-1Τ3 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  
 

ΜΜΕΕΡΡΟΟ  ΙΙ  
 

την  εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία 
του Α΄ τριμήνου του έτους 2021 (ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2021-31/03/2021) 
 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

ΔΟΓΩΝ 
Πποϋπ/ζμόρ Βεβαιυθένηα % Διζππασθένηα % % 

  

ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/ 2021-
31/3/2021 

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

0 Σακηικά έζοδα 4.184.330,00  875.244,45  20,92  875.244,45  20,92  100,00  

01 
Ππόζοδοι από ακίνηηη 
πεπιοςζία 

8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02 
Ππόζοδοι από κινηηή 
πεπιοςζία 

10.100,00  2.802,54  27,75  2.802,54  27,75  100,00  

03 
Έζοδα από ανηαποδοηικά 
ηέλη και δικαιώμαηα 

1.709.700,00  358.035,60  20,94  358.035,60  20,94  100,00  
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04 
Έζοδα από λοιπά ηέλη - 
δικαιώμαηα και παποσή 
ςπηπεζιών 

292.300,00  27.508,57  9,41  27.508,57  9,41  100,00  

05 Φόποι και ειζθοπέρ 60.300,00  7.024,01  11,65  7.024,01  11,65  100,00  

06 Έζοδα από επισοπηγήζειρ 2.103.930,00  479.108,73  22,77  479.108,73  22,77  100,00  

07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 0,00  765,00  0,00  765,00  0,00  100,00  

1 Έκηακηα έζοδα 9.478.465,02  1.142.029,57  12,05  1.142.029,57  12,05  100,00  

11 
Έζοδα από ηην εκποίηζη 
κινηηήρ και ακίνηηηρ 
πεπιοςζίαρ 

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

12 
Δπισοπηγήζειρ για κάλςτη 
λειηοςπγικών δαπανών 

644.380,00  877.816,91  136,23  877.816,91  136,23  100,00  

13 
Δπισοπηγήζειρ για 
επενδςηικέρ δαπάνερ 

8.787.385,02  243.589,74  2,77  243.589,74  2,77  100,00  

14 
Γυπεέρ - κληπονομίερ - 
κληποδοζίερ 

0,00  12.735,44  0,00  12.735,44  0,00  100,00  

15 
Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - 
παπάβολα 

46.600,00  7.885,04  16,92  7.885,04  16,92  100,00  

16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 100,00  2,44  2,44  2,44  2,44  100,00  

2 
Έζοδα παπελθόνηυν 
οικονομικών εηών 

288.000,00  136.583,37  47,42  13.381,59  4,65  9,80  

21 Σακηικά έζοδα 288.000,00  136.583,37  47,42  13.381,59  4,65  9,80  

22 Έκηακηα έζοδα 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  31.980,38  1,67  1,67  

31 Διζππάξειρ από δάνεια 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

32 
Διζππακηέα ςπόλοιπα 
πποηγούμενυν οικονομικών 
εηών 

1.917.151,33  1.917.029,94  99,99  31.980,38  1,67  1,67  

4 
Διζππάξειρ ςπέπ Γημοζίος 
και ηπίηυν 

1.528.780,00  368.411,73  24,10  353.145,97  23,10  95,86  

41 
Διζππάξειρ ςπέπ ηος 
Γημοζίος 

1.330.600,00  317.868,22  23,89  302.602,46  22,74  95,20  

42 Διζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν 25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

43 
Δζοδα ππορ απόδοζη ζε 
ηπίηοςρ (Νομικά ή θςζικά 
ππόζυπα) 

173.180,00 50.543,51 29,19 50.543,51 29,19 100,00 

5 
Υπημαηικό ςπόλοιπο 
πποηγούμενος Έηοςρ 

2.005.505,30  2.005.505,30  100,00  2.005.505,30  100,00  100,00  

 

Σύνολα εζόδων 19.402.231,65  6.444.804,36  33,22  4.421.287,26  22,79  68,60  

 
 
 

  
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/ 2021-
31/3/2021 

Πποϋπ/ζμόρ Γεζμεςθένηα Σιμολογηθένηα % Δνηαλθένηα Πληπυθένηα % % 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

ΓΑΠΑΝΩΝ 
1 2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 6.294.099,49  4.924.057,07  1.208.022,87  19,19  1.165.454,93  1.113.365,21  17,69  92,16  

60 
Αμοιβέρ και έξοδα 
πποζυπικού 

3.143.100,00  3.027.465,50  653.341,93  20,79  649.856,44  649.856,44  20,68  99,47  

61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 257.800,00  222.116,87  55.534,86  21,54  53.379,99  53.379,99  20,71  96,12  

62 Παποσέρ ηπίηυν 1.081.350,00  665.928,69  182.521,64  16,88  181.727,90  181.277,90  16,76  99,32  

63 Φόποι - Σέλη 43.000,00  3.124,41  605,00  1,41  225,00  225,00  0,52  37,19  

64 Λοιπά γενικά έξοδα 277.010,71  15.831,74  15.700,68  5,67  10.512,04  1.892,32  0,68  12,05  

65 
Πληπυμέρ για ηην 
εξςπηπέηηζη δημοζίαρ 
πίζηευρ 

5.000,00  5.000,00  1.763,45  35,27  1.763,45  1.763,45  35,27  100,00  

66 
Γαπάνερ ππομήθειαρ 
αναλυζίμυν 

573.482,79  238.022,55  46.968,21  8,19  16.403,01  16.403,01  2,86  34,92  

67 
Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ 
ζε ηπίηοςρ 

911.855,99  746.567,31  251.587,10  27,59  251.587,10  208.567,10  22,87  82,90  

68 Λοιπά Έξοδα 1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7 Δπενδύζειρ 9.340.428,59  2.171.860,01  133.088,30  1,42  85.765,48  58.058,98  0,62  43,62  
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71 
Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών 
έπγυν και ππομήθειερ 
παγίυν 

2.260.556,00  833.995,73  48.813,55  2,16  48.217,45  48.217,45  2,13  98,78  

73 Έπγα 6.627.790,02  1.335.866,21  83.276,68  1,26  36.549,96  8.843,46  0,13  10,62  

74 
Μελέηερ, έπεςνερ, 
πειπαμαηικέρ επγαζίερ κλπ 

452.082,57  1.998,07  998,07  0,22  998,07  998,07  0,22  100,00  

75 
Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ 
(ζςμμεηοσέρ ζε 
επισειπήζειρ 

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

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

3.668.787,11  1.775.319,78  874.657,10  23,84  744.287,69  646.731,01  17,63  73,94  

81 Πληπυμέρ Π.Ο.Δ. 563.719,78  563.719,78  563.557,49  99,97  433.188,08  340.587,46  60,42  60,44  

82 Αποδόζειρ 1.355.600,00  1.211.600,00  311.099,61  22,95  311.099,61  306.143,55  22,58  98,41  

83 
Δπισοπηγούμενερ 
Πληπυμέρ Τποσπεώζευν  
Π.Ο.Δ 

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

85 Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ 1.749.467,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

9 Αποθεμαηικό 98.916,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

Σύνολα δαπανών 19.402.231,65  8.871.236,86  2.215.768,27  11,42  1.995.508,10  1.818.155,20  9,37  82,06  

 

 

 

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 A’ τριμήνου 2021 
 
Μελετώντας το συνημμένο Τπόδειγμα 1 του απολογισμού του Α΄ Σριμήνου  
(περιόδου 1/01/2021-31/03/2021) των εσόδων, διαπιστώνουμε: 
 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Σακτικών Εσόδων για το έτος 2021, ύψους 
ποσού € 4.184.330,00 βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους € 875.244,45 ήτοι το 20,92% 
αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% αυτών 
που αντιστοιχεί σε ύψος ποσού € 875.244,45. 
 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εκτάκτων Εσόδων για το έτος 2021, ύψους 
ποσού € 9.478.465,02 βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους € 1.142.029,57 ήτοι το 12,05% 
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 € 
136.583,37 ήτοι το 47,42% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων 
εισπράχθηκε το 9,80% που αντιστοιχεί σε ύψος ποσού € 13.381,59. 

 

 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 το ποσό 
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των βεβαιωμένων εσόδων εισπράχθηκε το 1,67% αυτών που αντιστοιχεί σε ύψος 
ποσού € 31.980,38.   

 

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 1/01/2021-31/03/2021, τα 
εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχονται στο ποσό € 2.023.517,10 από τα οποία  

 

 Σο ποσό € 2.008.251,34  αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα (απολογισμός Ιδίων 
εσόδων) περιόδου 01/01/2021-31/03/2021 και 

 Σο  ποσό  €   15.265,76 αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα για αποδόσεις υπέρ τρίτων 
(Υ.Π.Α ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ)  

 

ΔΠΑΝΑΒΔΒΑΙΩΗ ΔΙΠΡ.ΤΠΟΛ.      €         2.021.557,84 

31/12/2020                          -     121,39  (διαγπαθέρ) 

                                                       €  2.021.436,45 

                                                        -      31.980,38Διζππάξειρ Παλαιών ζηο 2021   

   €  1.989.456,07 Διζππ.Τπ. εηών 2020 & ππιν 

ΔΙΠΡ. ΤΠΟΛΟΙΠΑ πος «γεννήθηκαν»  

ζηο έηορ 2021                                      +    34.061,03 

                                                        € 2.023.517,10 

 

                                                        €  - 15.265,76  (Διζππ.Τπ. ςπέπ Γημοζίος) 

                                                       €   2.008.251,34 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 € 
368.411,73 ήτοι το 24,10% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωμένων εσόδων 
εισπράχθηκε το 95,86% αυτών που αντιστοιχεί σε ύψος ποσού € 353.145,97. 
  
• 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 Α΄ Σριμήνου των εξόδων, 
(περιόδου 1/1/2021-31/03/2021) διαπιστώνουμε: 
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 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2021, ύψους 
ποσού € 6.294.099,49 τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους € 1.208.022,87  ήτοι το 19,19% 
αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 92,16% 
αυτών, που αντιστοιχεί στο ποσό των € 1.113.365,21 καθώς μέχρι το Α’ τρίμηνο 
εντάλθηκαν έξοδα ύψους ποσού € 1.165.454,93. 

 

 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2021, ύψους 
ποσού € 9.340.428,59 τιμολογήθηκαν έξοδα ύψους € 133.088,30 ήτοι το 1,42% 
αυτών, ενώ από το ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 43,62% 
αυτών, που αντιστοιχεί στο ποσό των € 58.058,98 καθώς μέχρι το Α΄ τρίμηνο 
εντάλθηκαν έξοδα ύψους ποσού € 85.765,48. 

 

 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 € 874.657,10 ήτοι το 23,84% αυτών, ενώ από το 
ποσό των τιμολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 73,94% αυτών, που 
αντιστοιχεί στο ποσό των € 646.731,01 καθώς μέχρι και το Α΄ τρίμηνο 
εντάλθηκαν έξοδα ύψους ποσού € 744.287,69. 

 

 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 € 98.916,46. 

 

  διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κατά το 
Α΄ τρίμηνο σε € 19.402.231,65. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ  : Mε βάση το μητρώο δεσμεύσεων, σχετικά με τις δαπάνες περιόδου 
Α΄ τριμήνου 2021, δεσμεύτηκαν συνολικά το 45,72% των προϋπολογισθέντων 
δαπανών, ήτοι € 8.871.236,86 τιμολογήθηκαν το 11,42% των προϋπολογισθέντων 
δαπανών ήτοι € 2.215.768,27 και πληρώθηκε το 82,06% των τιμολογηθέντων 
δαπανών ήτοι € 1.818.155,20. Οι Απλήρωτες Τποχρεώσεις οικονομικών συναλλαγών 
του Δήμου, για την περίοδο αναφοράς από 1/01/2021-31/12/2021, κυμαίνονται στο 

ποσό των  € 397.613,07 σύμφωνα με το ισοζύγιο προμηθευτών και λοιπών 
δικαιούχων.  
 
Απλήπωηερ 
Τποσπεώζειρ 

Δκκπεμείρ οθειλέρ 
< 30 ημ. 

Δκκπεμείρ 
οθειλέρ<31-60 
ημ. 

Δκκπεμείρ 
οθειλέρ<61-90 
ημ. 

Δκκπεμείρ οθειλέρ 
>90 ημ. 

  Γεν. 
Κςβ. 

Σπίηοι Γεν. 
Κςβ. 

Σπίηοι Γεν. 
Κςβ. 

Σπίηοι Γεν. 
Κςβ. 

Σπίηοι 

397.613,07   50.552,96   55.371,81   62.746,38 4.956,06 223.985,86 

 

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

ΔΟΓΑ                           (ΠΔΡ.1/1-
31/03/2021) Α'ΣΡΙΜ.2021 
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ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ  875.244,45 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 1.142.029,57 

ΔΟΓΑ ΠΟΔ 45.361,97 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜ & ΣΡΙΣΩΝ 353.145,97 

ΥΡΗΜ.ΤΠ. ΠΡ.ΥΡΗΗ 2.005.505,30 

 
4.421.287,26 

 

 

 

ΣΑΚΣΙΚΑ 
ΕΟΔΑ 
20%

ΕΚΣΑΚΣΑ
ΕΟΔΑ
26%ΕΟΔΑ ΠΟΕ

1%
ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

ΤΠΕΡ ΔΗΜ & 
ΣΡΙΣΩΝ

8%

ΧΡΗΜ.ΤΠ. 
ΠΡ. ΧΡΗΗ

45%

ΕΟΔΑ Α' ΣΡΙΜ.2021

 
Β) 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΥΡΗΗ        
Α' ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2021 2021 

ΔΞΟΓΑ ΔΤΡΩ (€) 

ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 904.798,11 

Αμοιβέρ και μιζθοδοζία  703.236,43 

Λειηοςπγικά Έξοδα  201.561,68 

ΔΡΓΑ, ΔΠΔΝΓΤΔΙ & ΔΠΙΥΟΡ. 266.626,08 

ΠΛΗΡΩΜΔ ΠΟΔ & ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓ 646.731,01 

ΤΝΟΛΟ 1.818.155,20 
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Αμοιβζς και 
μισθοδοσία 

39%

Λειτουργικά 
Ζξοδα 
11%

ΕΡΓΑ, ΕΠΕΝΔΤ
ΕΙ & 

ΕΠΙΧΟΡ.

15%

ΠΛΗΡΩΜΕ 
ΠΟΕ & 

ΛΟΙΠΕ ΑΠΟΔ

35%

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Α'ΣΡΙΜ.2021

 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

ΜΜΔΔΡΡΟΟ  ΙΙΙΙ  

  

ΓΓΔΔΙΙΚΚΣΣΔΔ  ΠΠΟΟΡΡΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤ    

  

ΑΑ’’  ΣΣΡΡΙΙΜΜ..22002211  ΩΩ  ΠΠΡΡΟΟ  ΣΣΑΑ  ΔΔΟΟΓΓΑΑ  

  

ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 6.444.804,36 33,22% 
ΒΑΘΜΟ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ-

ΠΡΑΓΜ. ΔΟΓΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 19.402.231,65 
  

ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 4.421.287,26 22,79% 

ΒΑΘΜΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΙΠΡ.   ΜΔΘΟΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ 19.402.231,65 
    

ΓΓΔΔΙΙΚΚΣΣΔΔ  ΠΠΟΟΡΡΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤ    

  

  

ΑΑ’’  ΣΣΡΡΙΙΜΜ..22002211  ΩΩ  ΠΠΡΡΟΟ  ΣΣΑΑ  ΔΔΞΞΟΟΓΓΑΑ  

  

ΔΝΣΑΛΘΔΙΔ ΓΑΠΑΝΔ 6.753.800,02 38,06% 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΔ 17.743.975,27 
   

  

 

 

ΜΜΕΕΡΡΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ  

  

ΙΙΣΣΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΟΟΥΥΟΟΘΘΕΕΙΙΑΑ    

ΑΑ΄́  ΣΣΡΡΙΙΜΜΗΗΝΝΟΟΤΤ  ((ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΤΤ  0011//0011//22002211--3311//0033//22002211))  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και την πορεία οικονομικών συναλλαγών, 
σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου Δυτικής άμου, περιόδου 
1/01/2021-31/03/2021, παραθέτουμε την συνοπτική κατάσταση των στόχων του 
Π/Τ όπως εμφανίζεται στο Ιστορικό τοχοθεσίας Α’ Σριμήνου. 
 
υγκεκριμένα : 
 
 
 

Α' Σπίμηνο ηοσοθεζία Απολογιζμόρ Απόκλιζη 
Ποζοζηό 

Απόκλιζηρ 

Έζοδα 1.774.345,18 2.415.781,96 641.436,78 (α) 36,15% 

Έξοδα 1.659.810,67 1.818.155,20 -158.344,53 (β) -9,54% 

Ανεξόθληηα Παπαζηαηικά 400.000,00 397.613,07 0,00 (γ) 

 Ιδία Έζοδα 531.403,19 462.120,61 -69.282,58 -13,04% 

Έζοδα και Γιαθέζιμα 3.436.175,18 (δ) 

   
Απόκλιζη ηοσοθεζίαρ Α' 
Σπιμήνος ((α+β+γ) / δ) 14,06 

    
 

 

 

ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑ    

  

 Κατά την περίοδο 01/01/2021-31/03/2021, Α΄ Σριμήνου 2021 τα έσοδα 
παρουσίασαν απόκλιση, θετική, κατά ποσοστό 36,15%, σε σχέση με τους 
προβλεπόμενους  στόχους της αντίστοιχης περιόδου. Οι αντίστοιχες δαπάνες 
παρουσίασαν την επιτρεπτή αρνητική απόκλιση σε ποσοστό -9,54%.Σο ύψος 
των απλήρωτων υποχρεώσεων ανήλθε στο ποσό € 397.613,07  και κυμάνθηκε 
κάτω από το αναμορφούμενο στόχο του τροποποιημένου ΟΠΔ. 

 Γενική εικόνα στοχοθεσίας: Δεν λογίστηκαν αρνητικές αποκλίσεις  αλλά 
θετική απόκλιση, σε ποσοστό 14,06% 

 
Παραθέτουμε, στην οικονομική επιτροπή, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 
μηχανογραφικού συστήματος, την εισηγητική οικονομική έκθεση Α΄ Σριμήνου 2021, 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ (01/01/2021-31/03/2021) σχετικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού  και παρακαλούμε, αφού λάβετε γνώση, για δικές σας ενέργειες. 
 

     

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. 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε A’ 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 273/16-11-2021. 

Αθνχ  αλαγλψζηεθε  ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη  σο αθνινχζσο. 

 
 
 

          Ο  Πξφεδξνο                                                                          Σα  Μέιε 

 

Λπκπέξεο Αιέμαλδξνο                                                       

           Γήκαξρνο                                                                Βαθάθεο Νηθφιανο,  Μέινο 

                                                                          Βνιαθάθεο Γεκήηξεο,  Μέινο 

                                                                        Αλδξεάδεο Νηθφιανο,  Μέινο  

                                                                                           Κππξαίνπ Γεκήηξεο, Μέινο  

 

 

 

ΚΑΡΛΟΒΑΙ 16-11-2021 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Ο.Δ. 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ε. ΛΤΜΠΕΡΗ 
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