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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ.15/8-8-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Απιθ. απόθαζηρ 433

Πεξίιεςε
Τπνβνιή ινγαξηαζκψλ εζφδσλ-εμφδσλ γηα ηνλ έιεγρν
πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ B΄ ηξηκήλνπ 2011.

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνχζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση. 44922/4-8-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 24
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Βαζηινχδεο Ζιίαο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3)Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνχιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
7) Σνπ Ηζκέη
8) Ζιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζετλ Ογινχ Σηκνχξ
10) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
12) Μαδαξάθεο πχξνο
13) Μνχξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθφιανο
19) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
21) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο
θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθχηνπ εξαθηάο
Γηακαληήο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξ.πξση.44730/2-82011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξάλζεο ε νπνία αθνξά ζηελ ππνβνιή ινγαξηαζκψλ εζφδσλεμφδσλ γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ β΄ ηξηκήλνπ 2011.
Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά, ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ έθζεζε γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ , γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/4/2011 κέρξη 30/6/2011 θαη πξνηείλεη λα γίλεη
απνδεθηή ε έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΔΚΘΔΗ ΔΟΓΩΝ - ΔΞΟΓΩΝ Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΣΟΤ 2011
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 Πξνυπνινγηζκφο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ δηαθξίλεηαη ζε πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη
πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ
Α. Σα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε:
•
ηαθηηθά έζνδα
•
έθηαθηα έζνδα
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•
έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά
•
εηζπξάμεηο Γαλείσλ θαη απαηηήζεσλ απφ Π.Ο.Δ. (Παξειζφληα Οηθνλνκηθά Έηε)
•
εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ
•
ρξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Β. Οη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε:
•
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο
•
επελδχζεηο
•
πιεξσκέο Π.Ο.Δ., ινηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο
•
απνζεκαηηθφ.
2. Σν θάζε είδνο εζφδνπ ή εμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θσδηθφ αξηζκφ, ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ Γήκσλ αθνινπζεί ην
αθφινπζν ζχζηεκα:
Σα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε νκάδεο κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία (αξηζκνχο) γηα θάζε νκάδα σο αθνινχζσο:
•
ηαθηηθά έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 0,
•
έθηαθηα έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 1,
•
έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά κε
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 2,
•
εηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ παξειζφληα έηε κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 3,
•
εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 4. ην ηειεπηαίν απηφ
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν, ηνλ αξηζκφ 4, εληάζζνληαη θαη νη επηζηξνθέο ρξεκάησλ,
•
ρξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 5.
Κάζε νκάδα εζφδσλ, δηαηξείηαη ζε θαηεγνξίεο κε ηελ παξάζεζε, παξαπιεχξσο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
αξηζκνχ ηεο νκάδαο ησλ εζφδσλ, ελφο αξηζκνχ απφ 0-9. Κάζε θαηεγνξία αλαιχεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, κε
ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ελφο αθφκε αξηζκνχ απφ 0-9. Κάζε ππνθαηεγνξία εζφδνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο
θάζε εζφδνπ, κε ηελ παξάζεζε ελφο αθφκε αξηζκνχ 0-9. Έηζη, ε νκάδα ησλ εζφδσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα
κνλνςήθην αξηζκφ, ε θαηεγνξία εζφδσλ κε δηςήθην αξηζκφ, ε ππνθαηεγνξία κε ηξηςήθην αξηζκφ θαη ην
είδνο ηνπ εζφδνπ κε ηεηξαςήθην αξηζκφ. Σα έμνδα δηαθξίλνληαη ζε:
•
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ρξήζεσο, κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 6,
•
Δπελδχζεηο (αγνξέο θαη θαηαζθεπέο πάγηνπ εμνπιηζκνχ, έξγα θιπ) κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ
αξηζκφ 7,
•
πιεξσκέο απφ ππνρξεψζεηο Π.Ο.Δ. θαη ινηπέο δαπάλεο θαη απνδφζεηο κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν
ηνλ αξηζκφ 8,
•
Σν απνζεκαηηθφ ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 9.
Καη γηα ηα έμνδα ηζρχεη ε ίδηα σο άλσ κεζνδνινγία ππνδηαίξεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ νκάδσλ εμφδσλ
θαη πιεξσκψλ ζε θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο θαη είδνο εμφδνπ. Με ηελ παξάζεζε, παξαπιεχξσο ηεο
νκάδαο, ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ αξηζκνχ 0-9 γηα λα νξηζηεί ε θαηεγνξία, ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ελφο
αξηζκνχ 0-9 γηα ηελ ππνθαηεγνξία θαη ηελ πξνζζήθε αθφκε ελφο αξηζκνχ 0-9 πνπ ραξαθηεξίδεη ην είδνο
ηνπ εμφδνπ ή ηεο πιεξσκήο.
3. Όιεο νη εγγξαθέο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γίλνληαη ζην αλαιπηηθφηεξν επίπεδν δειαδή ζηνλ ηεηξαςήθην
θσδηθφ ή πεξαηηέξσ φπνπ απαηηείηαη φπσο π.ρ. ζηα έξγα.
4.
Απέλαληη ζε θάζε θσδηθφ αξηζκφ αλαγξάθνληαη:
Α. ν ηίηινο ηνπ εζφδνπ ή δαπάλεο θαηά θεθάιαην.
Β. ηα πνζά ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ φπσο ηειηθά δηακνξθψζεθαλ εζφδσλ θαη εληαιζέλησλ δαπαλψλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, θαηά ην
ρξφλν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Γ. ηα πνζά ησλ ςεθηζζέλησλ απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ηνπ έηνπο ην
νπνίν αθνξά ν πξνυπνινγηζκφο.
Γ. ηα πνζά ησλ εγθξηζέλησλ απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ηνπ έηνπο ην νπνίν αθνξά ν
πξνυπνινγηζκφο.
Δ. ζε εηδηθή ζηήιε, θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ θάζε
αλακφξθσζε.
χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή
ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Ζ έθζεζε απηή

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚ8-ΧΓΝ
3

ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
ηελ αξηζ.πξση 41549/2011 εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, αλαιχνληαη
ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ α ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2011
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο επηιέρζεθε ην πξφηππν ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο
πξνυπνινγηζκνχ- απνινγηζκνχ εζφδσλ –εμφδσλ ηεο ΚΤΑ 7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/09.02.2004 ηεχρνο
Β’) Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ.
ηνπο θάησζη πίλαθεο εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθφ
Α. ηα Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο θαη ηα
Β. Έμνδα θαη Πιεξσκέο
κε ηα πξνυπνινγηζζέληα θαη ηα ηειηθά απνινγηζηηθά δηακνξθσκέλα πνζά ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ.
Έζοδα και Διζππάξειρ
Κωδικοί
Απιθμοί

Έζοδα και Διζππάξειρ

0

Σαθηηθά Έζνδα.................

1 (πιελ 13)

Έθηαθηα έζνδα (πιελ επηρνξεγήζεηο γηα
επελδχζεηο)......................

Πποϋπολογιζμόρ ζε Απολογιζμόρ
εςπώ
ηπιμήνος
ζε
εςπώ
36.155.245,10
8.169.724,10
1.930.732,74

360.942,24

700.303,00

12.105,03

0

0

Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα
έζνδα θαηά ηα παξειζφληα έηε

2.214.479,06

25.490,73

5

Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ, Αζθ. Φνξέσλ
θαη Σξίησλ.

3.646.000,00

812.346,84

13

Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγ. έηνπο.....

1.029.400,18

Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο...........

6.736.865,54

189.295,49

52.413.025,62

9.569.904,43

2
Έζνδα παξειζφλησλ εηψλ ................
31
Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα ...................
32

4

ύνολο Πόπων
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Έξοδα και Πληπωμέρ
Κωδικοί
Απιθμοί
60
61, 62
63, 64
651
66
67, 68
81
82, 85

Έξοδα και Πληπωμέρ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ……...
Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ
…………
Φφξνη – ηέιε, ινηπά γεληθά έμνδα…..
Σνθνρξενιχζηα δαλείσλ …………….
Πξνκήζεηεο – Αλαιψζεηο πιηθψλ……
Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο, ινηπά έμνδα
Πιεξσκέο γηα ππνρξεψζεηο Π.Ο.Δ …
Λνηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο ….

Πποϋπολογιζμόρ ζε
εςπώ
11.994.550,00

Απολογιζμόρ
ηπιμήνος ζε
εςπώ
2.616.679,19

2.396.425,00

528.681,06

584.391,46
401.000,00
1.032.020,00
21.440.052,03
2.815.645,03
3.954.00,00

16.366,67
106.415,57
51.949,21
3.527.146,23
642.628,33
809.477,15

1.113.920,00
4.795.258,33

889,20
103.082,79

520.007,17

40.708,04

Δπελδχζεηο

71
73
74

Αγνξέο ……………………………….
Έξγα
………………………………….
Μειέηεο
………………………………

75

πκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο…………

10.750,00

0

652

Σνθνρξενιχζηα δαλείσλ επελδχζεσλ

1.118.000,00

389.096,32

9111

Απνζεκαηηθφ……………………….
….

236.506,00

0

52.413.025,62

8.833.119,76

ύνολο εξόδων και πληπωμών
Ζ πξναλαθεξφκελε δε έθζεζε, κε αξηζ. 43233/14-7-2011, ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην ά εμάκελν ηνπ 2011, έρεη σο εμήο:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852 θαζψο θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011
θαη πξνθεηκέλνπ λα εηζεγεζεί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο
ησλ εζφδσλ, γηα ηελ αλακφξθσζε, ε κε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα ήζεια λα ζαο γλσξίζσ ηα εμήο:
ηνλ Κ.Α. εζφδσλ 06.00.0311 «Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ» πξνηείλεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε
κείσζε θαηά 200.000€ δηφηη κέρξη θαη 30/6/2011 έρνπλ εηζπξαρζεί 1.965.203,48€ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
έρνπλ εγγξαθεί 4.190.000€.
ηνλ Κ.Α. 06.00.0322 «Σέινο χδξεπζεο» πξνηείλεηαη κείσζε 60.000€ δηφηη έρνπλ πξνυπνινγηζζεί 120.000€
θαη δελ έρεη γίλεη θακία είζπξαμε.
Οκνίσο θαη ζηνλ Κ.Α. 06.00.0332 «Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο άξδεπζεο» πξνηείλεηαη κείσζε θαηά 40.000€
δηφηη πξνυπνινγίζηεθαλ 58.000€ θαη δελ έγηλε θακία είζπξαμε.
ηνλ Κ.Α. 06.00.04354.11 «Έζνδα εθκεηάιιεπζεο δαζηθνχ ρσξηνχ ΔΡΤΜΑΝΘΟ πξνυπνινγίζηεθαλ
140.000€, εηζπξάρζεθαλ 13.850€ θαη πξνηείλεηαη κείσζε 100.000€.
ηνλ Κ.Α. 06.00.0441 «Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» εηζπξάρζεθαλ 182.883,18€, ελψ πξνυπνινγίζηεθαλ
720.000€ πξνηείλεηαη κείσζε 200.000€.
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ηνλ Κ.Α. 06.00.0511 «Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ έρεη εγγξαθεί πνζφ 900.000€ θαη εηζπξάρζεθε
πνζφ 298.895,96€, επνκέλσο πξνηείλεηαη κείσζε 200.000€.
ηνλ Κ.Α. 06.00.1512.01 «Πξφζηηκα ΚΟΚ» πξνηείλεηαη κείσζε 150.000€ δηφηη εηζπξάρζεθαλ θαηά ην α’
εμάκελν 155.041,04€ ελψ πξνυπνινγίζζεθαλ 500.000€.
Δπίζεο νη εηζξνέο ζε εηδηθεπκέλεο επηρνξεγήζεηο γηα έξγα φπσο ΘΖΔΑ, ΑΣΑ, ΔΠΑ, ΟΑΑ θιπ δελ
είλαη νη αλακελφκελεο θαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε αλακφξθσζε ηνπ
Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Όζνλ αθνξά ην ζθέινο ησλ εμφδσλ πξνηείλεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε κείσζε ησλ παξαθάησ θσδηθψλ
αξηζκψλ εμφδσλ.
Κ.Α. 02.20.6041 «Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ θαηά 222.000€
Άιισζηε ε ππεξεζία είλαη αληαπνδνηηθή ηνπ εζφδνπ «Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ».
Κ.Α. 02.35.6011 «Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ» θαηά 50.000€.
Κ.Α. 02.15.6011 «Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ» θαηά 300.000€
Κ.Α. 02.30.6011 «Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ» θαηά 178.000€
Κ.Α. 02.40.6011 «Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ» θαηά 200.000€
πλνςίδνληαο, πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ε κείσζε ησλ εζφδσλ θαηά 950.000€ θαη αληίζηνηρε κείσζε
θαη ησλ δαπαλψλ ψζηε λα κε θαηαζηεί ειιεηκκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.
Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε : α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ Ν. 3852/10 β) ηελ κε αξηζ.41549/2011 εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ γ) ηελ κε αξηζ.
πξση. 43233/14-7-2011 έθζεζε ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, κε ηελ νπνία
πξνηείλεηαη ε κείσζε Κ.Α. εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δ) ηελ κε αξίζκ. 161/28-7-2011
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Α) Δγθξίλεη ηελ έθζεζε εζφδσλ εμφδσλ Β΄ ηξηκήλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/4/2011 κέρξη 30/6/2011 ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΔΚΘΔΗ ΔΟΓΩΝ - ΔΞΟΓΩΝ Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΣΟΤ 2011
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 Πξνυπνινγηζκφο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ δηαθξίλεηαη ζε πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη
πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ
Α. Σα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε:
•
ηαθηηθά έζνδα
•
έθηαθηα έζνδα
•
έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά
•
εηζπξάμεηο Γαλείσλ θαη απαηηήζεσλ απφ Π.Ο.Δ. (Παξειζφληα Οηθνλνκηθά Έηε)
•
εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ
•
ρξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Β. Οη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε:
•
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο
•
επελδχζεηο
•
πιεξσκέο Π.Ο.Δ., ινηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο
•
απνζεκαηηθφ.
2. Σν θάζε είδνο εζφδνπ ή εμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θσδηθφ αξηζκφ, ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ Γήκσλ αθνινπζεί ην
αθφινπζν ζχζηεκα:
Σα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε νκάδεο κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία (αξηζκνχο) γηα θάζε νκάδα σο αθνινχζσο:
•
ηαθηηθά έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 0,
•
έθηαθηα έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 1,
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•
έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά κε
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 2,
•
εηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ παξειζφληα έηε κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 3,
•
εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 4. ην ηειεπηαίν απηφ
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν, ηνλ αξηζκφ 4, εληάζζνληαη θαη νη επηζηξνθέο ρξεκάησλ,
•
ρξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 5.
Κάζε νκάδα εζφδσλ, δηαηξείηαη ζε θαηεγνξίεο κε ηελ παξάζεζε, παξαπιεχξσο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
αξηζκνχ ηεο νκάδαο ησλ εζφδσλ, ελφο αξηζκνχ απφ 0-9. Κάζε θαηεγνξία αλαιχεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, κε
ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ελφο αθφκε αξηζκνχ απφ 0-9. Κάζε ππνθαηεγνξία εζφδνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο
θάζε εζφδνπ, κε ηελ παξάζεζε ελφο αθφκε αξηζκνχ 0-9. Έηζη, ε νκάδα ησλ εζφδσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα
κνλνςήθην αξηζκφ, ε θαηεγνξία εζφδσλ κε δηςήθην αξηζκφ, ε ππνθαηεγνξία κε ηξηςήθην αξηζκφ θαη ην
είδνο ηνπ εζφδνπ κε ηεηξαςήθην αξηζκφ. Σα έμνδα δηαθξίλνληαη ζε:
•
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ρξήζεσο, κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ 6,
•
Δπελδχζεηο (αγνξέο θαη θαηαζθεπέο πάγηνπ εμνπιηζκνχ, έξγα θιπ) κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ
αξηζκφ 7,
•
πιεξσκέο απφ ππνρξεψζεηο Π.Ο.Δ. θαη ινηπέο δαπάλεο θαη απνδφζεηο κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν
ηνλ αξηζκφ 8,
•
Σν απνζεκαηηθφ ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 9.
Καη γηα ηα έμνδα ηζρχεη ε ίδηα σο άλσ κεζνδνινγία ππνδηαίξεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ νκάδσλ εμφδσλ
θαη πιεξσκψλ ζε θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο θαη είδνο εμφδνπ. Με ηελ παξάζεζε, παξαπιεχξσο ηεο
νκάδαο, ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ αξηζκνχ 0-9 γηα λα νξηζηεί ε θαηεγνξία, ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ελφο
αξηζκνχ 0-9 γηα ηελ ππνθαηεγνξία θαη ηελ πξνζζήθε αθφκε ελφο αξηζκνχ 0-9 πνπ ραξαθηεξίδεη ην είδνο
ηνπ εμφδνπ ή ηεο πιεξσκήο.
3. Όιεο νη εγγξαθέο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γίλνληαη ζην αλαιπηηθφηεξν επίπεδν δειαδή ζηνλ ηεηξαςήθην
θσδηθφ ή πεξαηηέξσ φπνπ απαηηείηαη φπσο π.ρ. ζηα έξγα.
4. Απέλαληη ζε θάζε θσδηθφ αξηζκφ αλαγξάθνληαη:
Α. ν ηίηινο ηνπ εζφδνπ ή δαπάλεο θαηά θεθάιαην.
Β. ηα πνζά ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ φπσο ηειηθά δηακνξθψζεθαλ εζφδσλ θαη εληαιζέλησλ δαπαλψλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, θαηά ην
ρξφλν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Γ. ηα πνζά ησλ ςεθηζζέλησλ απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ηνπ έηνπο ην
νπνίν αθνξά ν πξνυπνινγηζκφο.
Γ. ηα πνζά ησλ εγθξηζέλησλ απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ηνπ έηνπο ην νπνίν αθνξά ν
πξνυπνινγηζκφο.
Δ. ζε εηδηθή ζηήιε, θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ θάζε
αλακφξθσζε.
χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή
ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Ζ έθζεζε απηή
ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο επηιέρζεθε ην πξφηππν ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο
πξνυπνινγηζκνχ- απνινγηζκνχ εζφδσλ –εμφδσλ ηεο ΚΤΑ 7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/09.02.2004 ηεχρνο
Β’) Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ.
ηνπο θάησζη πίλαθεο εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθφ
Α. ηα Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο θαη ηα
Β. Έμνδα θαη Πιεξσκέο
κε ηα πξνυπνινγηζζέληα θαη ηα ηειηθά απνινγηζηηθά δηακνξθσκέλα πνζά ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ.
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Έζοδα και Διζππάξειρ
Κωδικοί
Απιθμοί

Έζοδα και Διζππάξειρ

0

Σαθηηθά Έζνδα.................

1 (πιελ 13)

Έθηαθηα έζνδα (πιελ επηρνξεγήζεηο γηα
επελδχζεηο)......................

Πποϋπολογιζμόρ ζε Απολογιζμόρ
εςπώ
ηπιμήνος
ζε
εςπώ
36.155.245,10
8.169.724,10
1.930.732,74

360.942,24

700.303,00

12.105,03

0

0

Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα
έζνδα θαηά ηα παξειζφληα έηε

2.214.479,06

25.490,73

5

Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ, Αζθ. Φνξέσλ
θαη Σξίησλ.

3.646.000,00

812.346,84

13

Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγ. έηνπο.....

1.029.400,18

Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο...........

6.736.865,54

189.295,49

52.413.025,62

9.569.904,43

2
Έζνδα παξειζφλησλ εηψλ ................
31
Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα ...................
32

4

ύνολο Πόπων
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Έξοδα και Πληπωμέρ
Κωδικοί
Απιθμοί
60
61, 62
63, 64
651
66
67, 68
81
82, 85

Έξοδα και Πληπωμέρ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ……...
Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ
…………
Φφξνη – ηέιε, ινηπά γεληθά έμνδα…..
Σνθνρξενιχζηα δαλείσλ …………….
Πξνκήζεηεο – Αλαιψζεηο πιηθψλ……
Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο, ινηπά έμνδα
Πιεξσκέο γηα ππνρξεψζεηο Π.Ο.Δ …
Λνηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο ….

Πποϋπολογιζμόρ ζε
εςπώ
11.994.550,00

Απολογιζμόρ
ηπιμήνος ζε
εςπώ
2.616.679,19

2.396.425,00

528.681,06

584.391,46
401.000,00
1.032.020,00
21.440.052,03
2.815.645,03
3.954.00,00

16.366,67
106.415,57
51.949,21
3.527.146,23
642.628,33
809.477,15

1.113.920,00
4.795.258,33

889,20
103.082,79

520.007,17

40.708,04

Δπελδχζεηο

71
73
74

Αγνξέο ……………………………….
Έξγα
………………………………….
Μειέηεο
………………………………

75

πκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο…………

10.750,00

0

652

Σνθνρξενιχζηα δαλείσλ επελδχζεσλ

1.118.000,00

389.096,32

9111

Απνζεκαηηθφ……………………….
….

236.506,00

0

52.413.025,62

8.833.119,76

ύνολο εξόδων και πληπωμών
Β) Δγθξίλεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηή πξνηάζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη
έρεη σο εμήο
ΔΟΓΑ
ηνλ Κ.Α. εζφδσλ 06.00.0311 «Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ» κείσζε θαηά 200.000€
ηνλ Κ.Α. 06.00.0322 «Σέινο χδξεπζεο» κείσζε 60.000€
Οκνίσο θαη ζηνλ Κ.Α. 06.00.0332 «Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο άξδεπζεο» κείσζε θαηά 40.000€
ηνλ Κ.Α. 06.00.04354.11 «Έζνδα εθκεηάιιεπζεο δαζηθνχ ρσξηνχ ΔΡΤΜΑΝΘΟ κείσζε 100.000€.
ηνλ Κ.Α. 06.00.0441 «Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» κείσζε 200.000€.
ηνλ Κ.Α. 06.00.0511 «Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ» κείσζε 200.000€.
ηνλ Κ.Α. 06.00.1512.01 «Πξφζηηκα ΚΟΚ» κείσζε 150.000€
ΔΞΟΓΑ
Όζνλ αθνξά ην ζθέινο ησλ εμφδσλ κεηψλνληαη νη παξαθάησ Κ.Α εμφδσλ σο εμήο
Κ.Α. 02.20.6041 «Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ θαηά 222.000€
Γηφηη ε ππεξεζία είλαη αληαπνδνηηθή ηνπ εζφδνπ «Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ».
Κ.Α. 02.35.6011 «Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ» θαηά 50.000€.
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Κ.Α. 02.15.6011 «Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ» θαηά 300.000€
Κ.Α. 02.30.6011 «Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ» θαηά 178.000€
Κ.Α. 02.40.6011 «Απνδνρέο ηαθηηθψλ ππαιιήισλ» θαηά 200.000€
Μεηνςήθεζαλ νη δ.ζ. Βνξίδεο Γεκήηξηνο δηφηη ν Γήκνο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη αλάπηπμε γηα λα κπνξέζεη
λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ θαη λα κεηψζεη απφ αιινχ ηηο δαπάλεο, ν δ.ζ. Κνιιάξνο Γεψξγηνο δηφηη είλαη
θάζεηα αληίζεηνο θπξίσο γηα ηηο πεξηθνπέο πνπ αθνξνχλ ηε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ο δ.ζ. Αληακπνχθεο δήισζε ιεπθφ.
…………………………………………………………………………………………………………...
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο Πξφεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 9-8-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

