ΔΚΘΔΗ ΔΟΓΩΝ - ΔΞΟΓΩΝ Α & Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΣΟΤ 2011
ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/09.02.2004 ηεύρνο Β’)
Καζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,
νξίδνληαη ηα εμήο:
1. Ο Πξνϋπνινγηζκόο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ
πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ

δηαθξίλεηαη

ζε

Α. Σα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε:
•
ηαθηηθά έζνδα
•
έθηαθηα έζνδα
•
έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηώλνληαη
γηα πξώηε θνξά
•
εηζπξάμεηο Γαλείσλ θαη απαηηήζεσλ από Π.Ο.Δ. (Παξειζόληα
Οηθνλνκηθά Έηε)
•
εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ
•
ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο.
Β. Οη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε:
•
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο
•
επελδύζεηο
•
πιεξσκέο Π.Ο.Δ., 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 Γήκσλ 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.Δ.) 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, ελόο
αξηζκνύ από 0-9. Κάζε θαηεγνξία αλαιύεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, κε ηελ
πεξαηηέξσ παξάζεζε ελόο αθόκε αξηζκνύ από 0-9. Κάζε ππνθαηεγνξία
εζόδνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο θάζε εζόδνπ, κε ηελ παξάζεζε ελόο 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,
•
Δπελδύζεηο (αγνξέο θαη θαηαζθεπέο πάγηνπ εμνπιηζκνύ, έξγα θιπ)
κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 7,
•
πιεξσκέο από ππνρξεώζεηο Π.Ο.Δ. 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, ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ 0-9 γηα λα νξηζηεί ε θαηεγνξία, ηελ
πεξαηηέξσ παξάζεζε ελόο αξηζκνύ 0-9 γηα ηελ ππνθαηεγνξία θαη ηελ
πξνζζήθε αθόκε ελόο αξηζκνύ 0-9 πνπ ραξαθηεξίδεη ην είδνο ηνπ εμόδνπ ή
ηεο πιεξσκήο.
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 πξνο 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. 117/2011 απόυαση του Γημοτικού υμβουλίου
ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2011 θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ.
3289/3-5-2011 εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ Γ.Γ. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ.
ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, αλαιύνληαη ηα απνινγηζηηθά
ζηνηρεία ηνπ Α’ & Β’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2011
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο επηιέρζεθε ην πξόηππν ηεο
ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο πξνϋπνινγηζκνύ- απνινγηζκνύ εζόδσλ –εμόδσλ
ηεο ΚΤΑ 7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/09.02.2004 ηεύρνο Β’) Καζνξηζκόο
ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ.
ηνπο θάησζη πίλαθεο εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθό
Α. ηα Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο θαη ηα
Β. Έμνδα θαη Πιεξσκέο
κε ηα πξνϋπνινγηζζέληα θαη ηα ηειηθά απνινγηζηηθά δηακνξθσκέλα πνζά
ζην ηέινο ηνπ Α’ ηξηκήλνπ (31/3/2011) θαη Β’ ηξηκήλνπ (30/6/2011).
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΟΓΧΝ (I) ΚΑΣΑ ΠΗΓΗ
ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ - ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ
ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ
ΓΑΠΑΝΧΝ
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ
ΓΧΡΔΔ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ - ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ
ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΣΩΝ
ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ
Π.Ο.Δ.
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ
ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΙ
ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΩΝ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ
ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΤΝΟΛΑ

ΔΟΓΑ & ΔΙΠΡΑΞΔΙ
ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ
ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ
ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ
ΤΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ

ΓΙΑΜΟΡΦΧΜΔΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
31/3/2011
8.337.357,31
460.000,00
20.000,00
1.420.000,00
471.000,00
380.000,00
5.291.357,31
295.000,00
2.897.465,51
670.000,00

Διζππασθένηα
Ποζά ζε
Δςπώ
878.460,00
2.738,00
226,00
5.999,00
2.549,00
0,00
860.094,00
6.855,00
119.563,00
0,00

234.463,99
1.793.001,52
0,00
170.000,00
30.000,00
349.500,00
349.500,00
0,00
2.911.946,11
0,00
2.911.946,11

25.325,00
63.004,00
0,00
15.174,00
16.060,00
1.300,00
1.300,00
0,00
17.010,00
0,00
17.010,00

1.104.050,00
1.081.050,00
23.000,00
240.147,74
240.147,74
0,00
15.840.466,67
ΓΙΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Δ € 31/3/2011
8.337.357,31
1.104.463,99
349.500,00
0,00
2.911.946,11

446,00
446,00
0,00
154.977,00
63,00
154.915,00
1.171.756,00
ΑΠΟΛΟΓΙΜ
Ο
ΣΡΙΜΗΝΟΤ
Δ €
878.460,00
56.559,00
1.300,00
0,00
17.010,00

1.104.050,00
240.147,74
1.793.001,52
15.840.466,67

446,00
154.977,00
63.004,00
1.171.756,00
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΞΟΓΧΝ (I) ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Έξοδα
Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού
Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν
Παποσέρ ηπίηυν
Φόποι - ηέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ
Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν
Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ
Λοιπά Έξοδα
Δπενδύζειρ
Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν
Έπγα
Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ επγαζίερ και ειδικέρ δαπάνερ
Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ)
Πληπυμέρ Π.Ο.Δ., αποδόζειρ και πποβλέτειρ
Πληπυμέρ Π.Ο.Δ.
Αποδόζειρ
Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ
Αποθεμαηικό
ΤΝΟΛΑ

Πληπυθένηα Ποζά
ζε Δςπώ
818.710,00
375.768,00
7.818,00
4.827,00
0,00
64.217,00
117.799,00
100.321,00
147.880,00
81,00
7.784,00
3.022,00
4.762,00
0,00
0,00
1.082,00
637,00
446,00
0,00
0,00
827.577,00

ΔΞΟΓΑ & ΠΛΗΡΩΜΔ

ΓΙΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Δ € 31/3/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΡΙΜΗΝΟΤ Δ €

3.178.848,30
1.929.802,08
561.600,00
0,00
1.159.897,92
1.145.870,63
2.410.706,60
1.094.550,00

375.767,83
12.645,40
64.216,92
0,00
100.320,61
147.960,54
637,00
445,85

301.500,00
3.014.322,83
233.471,14
172.070,00
601.520,00
36.307,11
15.840.466,61

3.022,49
4.761,94
0,00
0,00
117.798,54
0,00
827.577,12

Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού
Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν
Φόποι - ηέλη, Λοιπά Γενικά έξοδα
Σοκοσπεολύζια δανείυν
Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν
Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ, Λοιπά Έξοδα
Πληπυμέρ για ςποσπεώζειρ Π.Ο.Δ.
Λοιπέρ αποδόζειρ και πποβλέτειρ
ΔΠΔΝΓΤΔΙ
Αγοπέρ …….
Έπγα ………
Μελέηερ …..
ςμμεηοσή ζε επισειπήζειρ
Σοκοσπεολύζια δανείυν επενδύζευν
Αποθεμαηικό
ύνολο εξόδων και πληπωμών
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΟΓΧΝ (I) ΚΑΣΑ ΠΗΓΗ
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ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ
ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

12

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ
ΓΑΠΑΝΧΝ

13
14
15
16
2
21
22
3

ΓΙΑΜΟΡΦΧΜΔΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
30/6/2011
8.337.357,31
460.000,00
20.000,00
1.420.000,00
471.000,00
380.000,00
5.291.357,31
295.000,00
2.904.613,95
670.000,00

Διζππασθένηα
Ποζά ζε Δςπώ
30/6/2011
2.872.577,00
6.178,00
4.306,00
126.478,00
4.532,00
53,00
2.700.991,00
30.040,00
301.208,00
0,00

234.463,99

104.903,00

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ
ΓΧΡΔΔ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ - ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ
ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΣΩΝ
ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ
Π.Ο.Δ.
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ
ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ

1.800.149,96
0,00
170.000,00
30.000,00
349.500,00
349.500,00
0,00
2.911.946,11

134.960,00
0,00
41.403,00
19.941,00
30.564,00
30.564,00
0,00
40.623,00

0,00
2.911.946,11

0,00
40.623,00

4

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΙ
ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΩΝ

1.104.050,00

322.936,00

41
42
5
511
512

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ
ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΤΝΟΛΑ

31
32

ΚΧΓΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
0
1 (ΠΛΗΝ
13)
2
31
32
4
5
13

ΔΟΓΑ & ΔΙΠΡΑΞΔΙ
ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ

1.081.050,00
23.000,00
240.147,74
240.147,74
0,00
15.847.615,11
ΓΙΑΜΟΡΦΧΜΔΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Δ € 30/6/2011
8.337.357,31

322.936,00
0,00
156.029,00
1.114,00
154.915,00
3.723.936,00
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ
30/6/2011 Δ €
2.872.577,00

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ
ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ
ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ
ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ

1.104.463,99
349.500,00
0,00

166.248,00
30.564,00
0,00

2.911.946,11

40.623,00

1.104.050,00
240.147,74
1.800.149,96

322.936,00
156.029,00
134.960,00

ΤΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ

15.847.615,11

3.723.937,00

ΔΚΘΔΗ ΔΞΟΓΩΝ – Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2011
6.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7.
71.
73.
74.
75.
8.
81.
82.
85.
9.

ΚΧΓΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
60
61,62
63,64
651
66
67,68
81
82,85
71
73
74
75
652
9111

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΞΟΓΧΝ (I) ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Έξοδα
Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού
Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν
Παποσέρ ηπίηυν
Φόποι - ηέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ
Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν
Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ
Λοιπά Έξοδα
Δπενδύζειρ
Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ
παγίυν
Έπγα
Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ επγαζίερ και ειδικέρ
δαπάνερ
Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ)
Πληπυμέρ Π.Ο.Δ., αποδόζειρ και πποβλέτειρ
Πληπυμέρ Π.Ο.Δ.
Αποδόζειρ
Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ
Αποθεμαηικό
ΤΝΟΛΑ

ΔΞΟΓΑ & ΠΛΗΡΧΜΔ
Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού
Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν
Φόποι - ηέλη, Λοιπά Γενικά έξοδα
Σοκοσπεολύζια δανείυν
Γαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν
Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ, Λοιπά Έξοδα
Πληπυμέρ για ςποσπεώζειρ Π.Ο.Δ.
Λοιπέρ αποδόζειρ και πποβλέτειρ
ΔΠΔΝΓΤΔΙ
Αγοπέρ …….
Έπγα ………
Μελέηερ …..
ςμμεηοσή ζε επισειπήζειρ
Σοκοσπεολύζια δανείυν επενδύζευν
Αποθεμαηικό
ύνολο εξόδυν και πληπυμών

Πληπυθένηα Ποζά
ζε € έυρ 30/6/2011
2.240.087,00
1.256.923,00
226.458,00
15.349,00
977,00
180.809,00
262.784,00
144.554,00
150.472,00
1.761,00
75.283,00
3.022,00
56.196,00
16.064,00
0,00
705.753,00
378.677,00
327.075,00
0,00
0,00
3.021.123,00
ΓΙΑΜΟΡΦΧΜΔΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Δ € 30/6/2011
3.181.706,20
1.929.802,08
561.600,00
0,00
1.159.897,92
1.145.870,63
2.413.310,64
1.094.550,00

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ
 30/6/2011 Δ
€
1.256.923,00
241.807,00
181.786,00
0,00
144.554,00
152.233,00
378.677,00
327.075,00

308.648,44
3.014.322,83
233.471,14
172.070,00
601.520,00
30.845,23
15.847.615,11

3.022,00
56.196,00
16.064,00
0,00
262.784,03
0,00
3.021.121,03

Παξαηεξήζεηο
Μεηνςήθεζαλ νη θχξηνη Μίκεο Γεκήηξηνο θαη Ξαλζφπνπινο Υξήζηνο νη νπνίνη
θαηαςήθηζαλ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία Α’ & Β’ Σξηκήλνπ πιελ απηψλ ηεο
κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ. πγθεθξηκέλα ν θχξηνο Ξαλζφπνπινο Υξήζηνο είπε ηα
εμήο:
«Πξψηα απφ φια δελ ππάξρεη εηζήγεζε-έθζεζε απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πνπ
ππνβάιιεη ηηο θαηαζηάζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ηα κεληαία ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα
βεβαησζέληα έζνδα, ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηξίησλ πξνο ην δήκν θαη ηα
δηνηθεηηθά κέηξα ζηα νπνία έρεηε πξνβεί, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξαρζνχλ νη
ιεμηπξφζεζκεο απηέο νθεηιέο (ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 74712/29.12.2010).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 266 παξ.9 ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία θάζε ηξηκήλνπ
πξέπεη λα έξζνπλ πξνο ελεκέξσζε θαη ςήθηζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ην
αξγφηεξν ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα ιήμεο ηνπ ηξηκήλνπ, θάηη ηέηνην
δελ έρεη γίλεη γηα ην Α’ ηξίκελν. Αξθεζηήθαηε θχξηε Γήκαξρε κφλν ζηε ρνξήγεζε
πεξηιεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εζφδσλ-εμφδσλ φπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ηα
πνζνζηά εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ηξαγηθά, ηφζν γηα ηα έζνδα φζν θαη
ζηηο επελδχζεηο (έξγα). Σα έζνδα πξνέξρνληαη θαηά πξψηνλ, απφ ηνπο ΚΑΠ θαη
ΑΣΑ γεληθψο ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (εδψ θαίλεηαη θαη ε θαθνδηαρείξηζε θαη ε
θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ) θαη απηφ
γηαηί δελ δξνκνινγήζεθε νχηε έλα έξγν πνπ λα θέξεη έζνδα ζην δήκν θαη θαηά
δεχηεξνλ, ζηα έζνδα απφ ηελ ππέξνγθε θνξνινγία ησλ δεκνηψλ καο. Γελ έρεη γίλεη
θακία πξνζπάζεηα γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ ζε ρξήκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πφιεο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ ππάξρεη εγγξαθή
ζηα έζνδα απφ κηζζψκαηα ιαηνκείσλ ηεο εηαηξίαο ζπκθεξφλησλ Πξ. Παπιίδε, πνζνχ
1.800.000,00 επξψ, φινο πεξηέξγσο δελ έγηλε θακία θίλεζε γηα ηελ είζπξαμε απηνχ
ηνπ πνζνχ θαη πάλησο κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη εηζπξαρζεί νχηε έλα ΔΤΡΩ. Δδψ ν
Γήκαξρνο ζα πξέπεη λα δψζεη εμεγήζεηο γηα πνην ιφγν ηπγράλεη απηήο ηεο
κεηαρείξηζεο ν ζπγθεθξηκέλνο επηρεηξεκαηίαο, ελψ ηελ ίδηα ψξα έρεη απμήζεη θάζε
είδνπο δεκνηηθφ ηέινο θέξλνληαο ηνπο δεκφηεο καο ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν.
Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ γίλεηαη νχηε έλα έξγν, απηφ βέβαηα εκείο ην είρακε
επηζεκάλεη ηφζν θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ δει. κε πιαζκαηηθά ζηνηρεία θαη ρσξίο λα δηεθδηθείο πφξνπο απφ
επξσπατθά πξνγξάκκαηα (ΔΠΑ) θιπ. δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλάπηπμε θαη κείσζε
θνξνινγίαο. Οη πιεξσκέο ησλ εκεηέξσλ πάλησο ζπλερίδνληαη θαλνληθά. Υξήκαηα
κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ (αλ θαη πξνεθινγηθά ιέγαηε άιια ζηνλ θφζκν), αιιά « ΟΗ
ΓΗΚΟΗ ΜΑ» πιεξψλνληαη. Καη εδψ ζα πξέπεη λα δψζεηε εμεγήζεηο, πσο γίλεηαη λα
πιεξψλνληαη πξφζθαηεο δαπάλεο θαη παιαηφηεξεο λα κελ πιεξψλνληαη. Έλα είλαη
ζίγνπξν θαη πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ καο δψζαηε θχξηε Γήκαξρε, φηη εζείο
πιεξψλεζηε θαλνληθά. Πέξαζαλ έμη κήλεο θαη κε ην ηακεηαθφ έιιεηκκα ηνπ δήκνπ
Μελείδνο δελ έρεηε θάλεη ηίπνηα. Σν πφξηζκα ησλ νξθσηψλ ην έρεηε ζηα ρέξηα ζαο,
αιιά θακία θίλεζε κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο
θαηαςεθίδσ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεί Α’ θαη Β΄ Σξηκήλνπ πιελ απηψλ ηεο
κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ.»
Ο θχξηνο Πεληεξίδεο Αιέμηνο ηφληζε φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν δήκνο, πξέπεη λα
δψζνπκε έκθαζε ζε φια ηα έζνδα θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Κ.Α. Δζφδσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη κεδεληθνί θαη πξέπεη λα θηλεζεί ε νηθνλνκηθή ππεξεζία πξνο
είζπξαμήο ηνπο. Δπίζεο, ξψηεζε κε πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε πιεξσκή ησλ
πξνκεζεπηψλ θαη αλαδφρσλ έξγσλ θαη πξφηεηλε ζηνπο Κ.Α.Δμφδσλ λα θαίλεηαη θαη ε
εκεξνκελία γέλλεζεο ηεο δαπάλεο γηα λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πιεξσκή ησλ
παιαηφηεξσλ δαπαλψλ. ηε ζπλέρεηα είπε φηη ν θχξηνο Ξαλζφπνπινο δελ κπνξεί λα
κηιάεη γηα «θαθνδηαρείξηζε θαη θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο φισλ ησλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ» φηαλ ν ίδηνο ήηαλ αληηδήκαξρνο θαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαηά
ηελ πξνεγνχκελε ηεηξαεηία, φπσο επίζεο, δελ κπνξεί λα κελ απνδέρεηαη φια ηα
απνινγηζηηθά ζηνηρεία παξά κφλν εθείλα ηεο κηζζνδνζίαο, ζέινληαο λα «ρατδεχεη»
ηα απηηά ησλ ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ. Γελ είλαη νπζηψδεο ε αληηπνιίηεπζε πνπ θάλεη.
ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιφγν ε Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ, Παπαδνπνχινπ Μαξία, ε
νπνία είπε πσο φζνλ ηελ έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ν θχξηνο Ξαλζφπνπινο, δελ

ππνρξενχηαη, βάζεη λνκνζεζίαο, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία λα ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε
αιιά ε ίδηα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ νπνία θαη ζα ππνβάιεη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην. ρεηηθά κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Α’ ηξηκήλνπ, θαη ηελ έγθαηξε
έθδνζε θαη ςήθηζή ηνπο, δελ ήηαλ δπλαηή ιφγσ κε εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηα έζνδα, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ήδε βεβαίσζε θαηαιφγνπο
(ΚΟΚ, Μηζζψκαηα, δεκνηηθά ηέιε) θαη έζηεηιε ηα ζρεηηθά εηδνπνηεηήξηα γηα ηα
νπνία δεζκεπζήθακε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ εηζπξάηηεηαη
κέζσ ηεο ΓΔΖ. Σα έζνδα πνπ παξνπζηάδνπλ κεδεληθή θίλεζε είλαη ην Σέινο επί ησλ
αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ
θαηαζηεκάησλ, θαη απηφ δηφηη θαζπζηεξεί ε Γ.Ο.Τ. ζηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ καο. ρεηηθά
κε ηα δηνηθεηηθά κέηξα, έρνπλ ζηαιεί ήδε ζηελ εθνξία νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο άλσ
ησλ 300,00 επξψ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Σέινο πήξε ην ιφγν ν Γήκαξρνο είπε ηα εμήο:
«Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ηξηκεληαίεο θαηαζηάζεηο
εζφδσλ εμφδσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε έθζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Γελ
είλαη ππνρξεσκέλε λα δψζεη θαη κεληαία ζηνηρεία ρσξίο λα δεηεζνχλ.
Δπίζεο, φια ηα έξγα ηα νπνία εθηειέζηεθαλ ήηαλ παξαγσγηθά θαη αθνξνχλ ηελ
αλάπηπμε θπξίσο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Ο Γήκνο δελ είλαη επηρείξεζε θεξδνζθνπηθή
γηα λα θάλεη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο.
Όζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, ν δήκνο δελ
πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζε θαηαζρέζεηο δεκνηψλ, αλ απηή είλαη ε πξφηαζήο ζαο.
Ο Γήκνο θχδξαο είλαη απφ ηνπο ειάρηζηνπο δήκνπο κε ηα ιηγφηεξα ρξέε θαη βάζεη
πξνγξακκαηηζκνχ θάλακε ηα δηάθνξα έξγα. Σελ «θαθνδηαρείξηζε» ινηπφλ, αιινχ λα
ηελ ςάμεηε.
ρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε ιαηνκείνπ ηνπ Πξ. Παπιίδε θαη ηελ νθεηιή ηνπ: 1) ε
νθεηιή ηνπ 1.300.000,00 επξψ απφ κηζζψκαηα ιαηνκείνπ 2004-2009, πήξε ηε
δηθαζηηθή νδφ θαη ζα απνθαλζεί ην δηθαζηήξην θαη 2)ε επηρείξεζε ηνπ έρεη απαίηεζε
απφ ην δήκν γηα θνξηψζεηο πιηθψλ αμίαο 365.000,00 επξψ ε νπνία επίζεο πήξε ηε
δηθαζηηθή νδφ. Σν ηειεπηαίν ηξίκελν πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ιχζε ψζηε λα
απνπιεξσζεί ην ρξένο ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο. ε πεξίπησζε κε εμεχξεζεο ιχζεο
άκεζα, ζα ηεξεζνχλ φζα νξίδεη ν λφκνο. Γελ είκαζηε ππέξ ηεο δηάιπζεο ηεο
επηρείξεζεο θαη γη’ απηφ ζα εμαληιήζνπκε φια ηα πεξηζψξηα απνπιεξσκήο ηνπ
ρξένπο ηεο.
Όζνλ αθνξά ζηα έξγα, ηα είπακε θαη θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φηη ζα
γίλνπλ κφλν ζπληεξήζεηο θαη φρη έξγα, δηφηη θφπεθε ην 30% ηεο Σαθηηθήο
Δεπηρνξήγεζεο θαη ην 70% ηεο ΑΣΑ.
Όζν γηα ηα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θιπ., ήζαζηαλ αληηδήκαξρνο θαη ππεχζπλνο
παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη δελ μέξεηε ηη κειέηεο έθαλε ν δήκνο γηα ηα πξνγξάκκαηα
απηά.
Ήδε πήξακε έγθξηζε γηα λα γίλεη ην ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΦΡΟΤΣΩΝ & ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΡΗΟΤ, χςνπο
1.270.000,00 επξψ.
Δπίζεο, πήξακε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα α) ην ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΡΓΔΤΖ χςνπο 265.000,00 επξψ θαη β) ην θνηλσληθφ
πξφγξακκα ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΑΣΟΜΩΝ
ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΠΛΖΘΤΜΟΤ χςνπο 165.000,00
επξψ θαη
Σέινο πήξακε έγθξηζε γηα ηελ έληαμε ηνπ πξψελ Δληαίνπ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ
ηαζκνχ θχδξαο ζην πξφγξακκα ηεο
ΔΔΣΑΑ
«ΔΝΑΡΜΟΝΖΖ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ», χςνπο 80.000,00 επξψ.

ρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο πξφζθαησλ δαπαλψλ, ειάρηζηνη πξνκεζεπηέο/αλάδνρνη
πιεξψζεθαλ γηα αλαγθαζηηθέο πξνκήζεηεο ή εξγαζίεο πνπ έγηλαλ πξφζθαηα. Οη
ππφινηπνη ζα πιεξσζνχλ φπσο γηλφηαλ πάληα, κε Πξνγξακκαηηζκφ. Σέινο, ζαο
πιεξνθνξψ φηη αθφκα νη πεξζπλέο κηζζνδνζίεο κνπ δελ έρνπλ πιεξσζεί αθφκα.»
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ΥΟΪΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
Σα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
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