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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθµ. 34ης - 21/10/2020 συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Η.Π. Νάουσας
Αριθµός Απόφασης

308/2020

ΘΕΜΑ: «Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισµού έτους 2020 - εννιαµηνιαία
έκθεση (01/09/2020 – 30/06/2020)».
Στη Νάουσα και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα, την 21η του µηνός Οκτωβρίου
2020 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη

του έτους

και ώρα 12:00 µ. έως 13:00 π.µ. συνήλθε σε δια περιφοράς

τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 17201/16-10-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.
4555/2018.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδοµένου ότι σε σύνολο
εννέα (9) µελών ήταν παρόντα (δια περιφοράς) τα οκτώ (8) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καραγιαννίδης Αντώνιος (Πρόεδρος)
2)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βαλσαµίδης Σταύρος

Αδαµίδης Παύλος

3) Λακηνάνος Αγγελάκης
4) Τσέλιος Σταύρος
5) Τζουβάρας Βασίλειος
6) Θανασούλης ∆ηµήτριος
7) Τασιώνας Γεώργιος
8) ∆ολδούρης Θεόδωρος
ο οποίος δεν προσήλθε αν και
νόµιµα προσκλήθηκε
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Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης για την: «Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισµού έτους 2020 - εννιαµηνιαία
έκθεση (01/01/2020 – 30/09/2020)», έθεσε υπόψη των µελών την από 16/10//2020 εισήγηση του
Γραφείου Προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ηρ. Πόλης Νάουσας, η
οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 - ΕNNIΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (1/1/20-30/09/20)
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα :
Στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α77.7.2010 )
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα
Καλλικράτης » :
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του
δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες :
α ) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου
β ) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό
συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας,
δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου....................
Στο άρθρο 175 παράγραφος 2 του Ν. 3463 ( ΦΕΚ 114/Τ.Α78.6.2006 ) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων » :
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση και την
τροποποίηση του προϋπολογισµού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την
εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων τίτλων πληρωµής και τον έλεγχο που
ασκείται σε αυτά, την πληρωµή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της
ταµειακής υπηρεσίας, τον καθορισµό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που
ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δηµοσίευση στοιχεία του προϋπολογισµού και του
απολογισµού και γενικά την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των ∆ήµων και των Κοινοτήτων.............................
Στην Κ.Υ.Α. 7028/2004 ( ΦΕΚ 253/Τ.Β79.2.2004 ) « Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και
κοινοτήτων » όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ΄αρίθµ. 64871/07(Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄2394), 50698/2011
(Β΄2832), 47490/2012 (Β΄3390), 30842 (Β΄1896) και 29530/29-7-14 (Β΄2059) την Κ.Υ.Α 30842/31-07-13 - (Α∆Α
ΒΛΩ7Ν-Ζ34),την Κ.Υ.Α.23976/26-07-16 (ΦΕΚ/2311 Β) και την Κ.Υ.Α.55095/29-07-19 (ΦΕΚ/3054 Β): «Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης».
Στην µε αριθµ. οικ. 40038/2011 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ( ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011 ) «
Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού
των ∆ήµων και Περιφερειών » :
1. Καθορίζουµε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά
από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου ή της οικείας περιφέρειας, αντίστοιχα.
2. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε
τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής.........
Στο άρθρο 39 του νόµου 4257/14 :
Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011,
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου,
µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου
τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η
εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά
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των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη
κάθε τριµήνου.
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την
οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό
έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το
δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή,
µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να
µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό
διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο
αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της
και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου και στο διαδίκτυο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί
διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Στην εγκύκλιο 27161/4-7-14 του Υπουργείου Εσωτερικών :
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονοµική επιτροπή έκαστου
δήµου/περιφέρειας, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου και εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών έπειτα από εισήγηση
του προϊστάµενου των οικονοµικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δηµοτικό/περιφερειακό συµβούλιο έκθεση για τα
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως
το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και
επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάµενου οικονοµικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του
προηγούµενου τριµήνου.
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την
οικονοµική επιτροπή ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν
θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό/περιφερειακό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε
κατάλληλη αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή
σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο
προϋπολογισµός.
Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό
διαπιστώνεται από το δηµοτικό/περιφερειακό συµβούλιο, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας
προθεσµίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συµβούλιο να προβεί σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού για
τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαµβάνει η
έκθεση.Με τις προαναφερόµενες διατάξεις τίθενται συγκεκριµένες προθεσµίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν
να προβούν τα οριζόµενα όργανα των δήµων και περιφερειών, για τη σύνταξη και υποβολή της εν λόγω έκθεσης
και την αναµόρφωση ή µη του προϋπολογισµού, ώστε να υπηρετείται ο καθαυτός σκοπός του νόµου.
Υπενθυµίζουµε ότι τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισµού των δήµων και περιφερειών καθορίζονται µε την υπ’ αριθµ. 40038/2011 (Α∆Α: 4Α89Ν-7ΤΞ)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με το 2224/14-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης εγκρίθηκε η υπ. αριθµ. 51/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση ή µη Προϋπολογισµού
και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2020»
Παραθέτουµε οικονοµικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2020 κατά το εννεάµηνο από
1/1/2020 έως και 30/09/2020.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΑΜΗΝΟ 2020 ΑΠΌ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01 ΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42 (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΗΓ.13, 31,
32, 41 ΚΑΙ 51)
Κωδικός
Λογαριασ
µού
06.00.01
06.00.02

06.00.03

06.00.04
06.00.05

06.00.06
06.00.07

06.00.11

06.00.12
06.00.14
06.00.15
06.00.16
06.00.21
06.00.22
06.00.42

06.00.43

Περιγραφή
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ
∆ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
- ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Έσοδα προς Απόδοση σε
τρίτους (Νοµικά ή Φυσικά
πρόσωπα)
Γενικά Σύνολα :

∆ιαµορφωµέν
ος Περιόδου

Βεβαιωθέντα
Περιόδου

Εισπραχθέντα
Περιόδου

ποσοστό
είσπραξης

486.000,00

374.029,54

265.700,27

54,67%

14.000,00

14.396,24

14.396,24

102,83%

2.540.000,00

1.696.621,50

1.696.183,36

66,78%

805.100,00
186.000,00

357.350,85
105.702,80

318.478,43
103.526,19

39,56%
55,66%

4.276.082,24
12.467,76

3.104.311,68
9.832,45

3.104.311,68
9.752,45

72,60%
78,22%

1.032,70

0,00

0,00

0,00%

919.271,81

672.088,68

672.088,68

73,11%

112.125,07

53.395,00

53.395,00

47,62%

105.000,00
24.067,76
396.000,00
10.000,00
192.500,00

80.488,41
1.900,92
655.184,84
0,00
102.849,38

75.208,85
1.900,92
626.665,94
0,00
94.317,98

71,63%
7,90%
158,25%
0,00%
49,00%

505.120,00
10.584.767,34

329.610,00
7.557.762,29

329.610,00
7.365.535,99

65,25%
69,59%

Ο παραπάνω πίνακας περιλαµβάνει όλα τα ίδια έσοδα (οµάδα Ι : 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22), τα έσοδα
από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (06.) και τις επιστροφές χρηµάτων (42.). ∆εν περιλαµβάνει τα εξής
έσοδα : (13.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ , (31) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ, (32.) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ, (41.) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & (51.) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. γιατί αυτά τα έσοδα
αντιστοιχούν µε κατηγορίες εξόδων (η κατ. εσόδου 32 µε την κατ. εξόδου 85, η κατ. εσόδου 41 µε την κατ. εξόδου
82 ) και µαζί µε το χρηµατικό υπόλοιπο & τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις που αφορούν κυρίως επιχορηγούµενα
έργα δεν επηρεάζουν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού ως προς τα έσοδα. Με την έκθεση του δεύτερου
και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, εάν διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή ότι στον προϋπολογισµό
έχουν εγγραφεί υπερκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το
δηµοτικό/περιφερειακό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που
λαµβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή,
ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.( εγκύκλιος 27161/4-7-14 του
Υπουργείου Εσωτερικών).
Πρέπει να επισηµάνουµε τα εξής για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2020 κατά το εννιάµηνο από
1/1/2020 έως και 30/09/2020 :
Στο σύνολο των παραπάνω εσόδων το ποσοστό είσπραξης επί του διαµορφωµένου Προϋπολογισµού 2020 είναι
69,59 %. Στο αντίστοιχο εννιάµηνο του 2019 (1/1/19-30/9/19) το ποσοστό ήταν 72,29%
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής και την αριθµ. οικ. 40038/2011 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011) η οικονοµική υπηρεσία διαπιστώνει ότι το ποσοστό εισπραξιµότητας είναι ικανοποιητικό
και δεν απαιτείται αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 2020 .
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∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2020 (1/1/20-30/09/20)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ.Νο.1

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2020 - 30/09/2020
Προϋπ/σµός
Κ.Α.
0
1
2
3

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια
Πρόσοδοι από κινητή περιούσια
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
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Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή
υπηρεσιών
Φόροι και εισφορές
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Λοιπά τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από
Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων
οικονοµικών ετών
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου και τρίτων
Επιστροφές Χρηµάτων
Έσοδα προς Απόδοση σε τρίτους (Νοµικά ή
Φυσικά πρόσωπα)

5

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους

4
5
6
7
1
11
12
13
14
15
16
2
21
22
3
31
32
4
41
42

Σύνολα εσόδων

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1
8.319.650,00
486.000,00
14.000,00
2.540.000,00

2
5.662.245,06
374.029,54
14.396,24
1.696.621,50

2/1
68,06
76,96
102,83
66,80

3
5.512.348,62
265.700,27
14.396,24
1.696.183,36

3/1
66,26
54,67
102,83
66,78

3/2
97,35
71,04
0,00
99,97

805.100,00
186.000,00
4.276.082,24
12.467,76
10.053.052,29

357.350,85
105.702,80
3.104.311,68
9.832,45
1.243.360,03

44,39
56,83
72,60
78,86
12,37

318.478,43
103.526,19
3.104.311,68
9.752,45
1.238.080,47

39,56
55,66
72,60
78,22
12,32

89,12
97,94
100,00
99,19
99,58

1.032,70

0,00

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

919.271,81
8.891.554,95
112.125,07
105.000,00
24.067,76
406.000,00
396.000,00
10.000,00

672.088,68
435.487,02
53.395,00
80.488,41
1.900,92
655.184,84
655.184,84
0,00

35.600,93
0,00
0,00
11.047,56
3.032,90
161,38
165,45
0,00

672.088,68
435.487,02
53.395,00
75.208,85
1.900,92
626.665,94
626.665,94
0,00

73,11
4,90
0,00
71,63
7,90
154,35
158,25
0,00

5.402.050,00
1.862.050,00

4.303.497,45
0,00

79,66
0,00

322.494,43
0,00

5,97
0,00

7,49

3.540.000,00
2.636.620,00
1.939.000,00
192.500,00

4.303.497,45
1.719.389,24
1.286.929,86
102.849,38

121,57
65,21
66,37
53,43

322.494,43
1.705.575,11
1.281.647,13
94.317,98

9,11
64,69
66,10
49,00

7,49
99,20
99,59
91,70

505.120,00

329.610,00

65,25

329.610,00

100,00
0,00
0,00
93,44
100,00
95,65
95,65
0,00

65,25

100,00

2.515.303,48

2.515.303,48

100,00

2.515.303,48

100,00

0,00

29.332.675,77

16.098.980,10

54,88

11.920.468,05

40,64

74,04

ΑΔΑ: ΨΩΨΡΩΚ0-6ΞΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΝΝΙΑMΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2020 (1/1/20-30/09/20)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ.Νο.2

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2020 - 30/09/2020
Κ.Α.
6.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7.
71
73
74
75
8.
81.
82.
85.
9

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ
Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας
πίστεως
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά Έξοδα
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προµήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες
κλπ
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε
επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
προβλέψεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Προβλέψεις µη είσπραξης
Αποθεµατικό
Σύνολα δαπανών

Προϋπ/σµός
1
12.635.827,82
4.597.370,35
1.136.550,76
1.998.520,00
349.955,00
776.212,33

∆εσµευθέντα
2
10.972.932,45
4.301.137,66
830.893,35
1.920.256,00
348.455,00
501.126,82

%
1/2
115,15
106,89
136,79
104,08
100,43
154,89

Τιµολογηθέντα
3
6.898.631,70
3.030.161,15
429.862,04
1.255.266,11
231.149,81
240.632,08

%
3/1
54,60
65,91
37,82
62,81
66,05
31,00

Ενταλθέντα
4
6.721.954,75
3.021.114,32
391.682,96
1.190.182,99
231.142,47
211.692,58

Πληρωθέντα
5
6.529.459,81
3.000.110,12
329.783,41
1.167.568,93
230.958,47
196.966,13

%
5/1
51,67
65,26
29,02
58,42
66,00
25,38

%
5/3
94,65
99,01
76,72
93,01
99,92
81,85

381.000,00
900.268,90
2.495.784,07
166,41
10.380.950,43

381.000,00
812.138,21
1.877.759,00
166,41
6.220.096,96

100,00
110,85
132,91
100,00
166,89

145.477,61
326.894,58
1.239.188,32
0,00
141.981,43

38,18
36,31
49,65
0,00
1,37

145.477,61
297.473,50
1.233.188,32
0,00
132.321,08

145.477,61
232.906,82
1.225.688,32
0,00
94.545,88

38,18
25,87
49,11
0,00
0,91

100,00
71,25
98,91
0,00
66,59

934.266,05
9.148.984,05

256.488,73
5.745.670,27

364,25
159,23

93.824,03
47.684,78

10,04
0,52

89.713,43
42.135,03

66.184,43
27.888,83

7,08
0,30

70,54
58,49

297.700,33

217.937,96

136,60

472,62

0,16

472,62

472,62

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.998.714,67
1.019.114,67
1.971.000,00
3.008.600,00
317.182,85
29.332.675,77

2.969.131,92
1.012.186,07
1.956.945,85
0,00
0,00
20.162.161,33

202,04
100,68
100,72
0,00
0,00
145,48

2.312.221,45
1.010.906,23
1.301.315,22
0,00
0,00
9.352.834,58

38,55
99,19
66,02
0,00
0,00
31,89

2.130.735,73
829.420,51
1.301.315,22
0,00
0,00
8.985.011,56

2.083.499,96
789.492,39
1.294.007,57
0,00
0,00
8.707.505,65

34,73
77,47
65,65
0,00
0,00
29,69

90,11
78,10
99,44
0,00
0,00
93,10
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∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (1/1/20-30/09/20)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2020
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ.Νο.3

τέλος
Προηγούµενου
έτους (2019)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α.
1.
2.
3.
Β.
1.
2.
Γ
1.
2.
3.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Α.
1.
2.
Β.
1.
3.
4.
5.
Γ
1.
2.
3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί
ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε
τράπεζες
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε
τράπεζες
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
(πληρωτέα)
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί
παθητικού

Εξάµηνο από
1/1/20 έως
30/06/20

Εννιάµηνο
από 1/1/20
έως 30/09/20

Μεταβολή
%

1
4.352.634,63
4.156.938,54
128.217,76
67.478,33
2.525.407,26
0,00
2.525.407,26

2
4.360.581,99
4.193.000,81
128.047,76
39.533,42
3.332.410,12
0,00
3.332.410,12

3
4.205.236,51
4.022.363,73
128.047,76
54.825,02
3.168.249,20
-1,09
3.168.250,29

3/2
96,44
95,93
100,00
138,68
95,07
0,00
95,07

987.320,58
164.912,58
822.408,00

986.530,42
164.912,58
821.617,84

986.530,42
164.912,58
821.617,84

100,00
100,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
297.256,09

2
297.256,09

3
174.423,18

3/2
58,68

297.256,09

297.256,09

174.423,18

58,68

0,00
1.725.084,02
1.412.914,23
193.260,71
94.562,08

0,00
1.600.498,64
1.398.631,00
82.958,56
94.562,08

0,00
1.268.118,16
1.007.327,39
98.287,02
106.645,00

0,00
79,23
72,02
118,48
112,78

24.347,00

24.347,00

55.858,75

229,43

1.100.567,64
711.582,78

1.100.567,64
711.582,78

1.032.521,12
711.582,78

93,82
100,00

308.929,10

308.929,10

240.882,58

77,97

80.055,76

80.055,76

80.055,76

100,00

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Ο κος Λακηνάνος καταψήφισε την πρόταση και τοποθετήθηκε ως εξής: Η Σύνταξη και η εκτέλεση του
προϋπολογισµού δεν είναι απλά νούµερα όπως µας παρουσιάζεται σήµερα αλλά κρύβουν τις κατά
καιρούς πολιτικές, που θέλουν δηλαδή να µετατρέψουν τους ∆ήµους από συµπαραστάτη του ∆ηµότη και
κοινωνικό αρωγό σε επιχειρηµατία µε έσοδα-έξοδα. Πολύ περισσότερο όταν τα έσοδα από την
«θεσµοθετηµένη» κρατική χρηµατοδότηση µειώνονται ή δεν αποδίδονται, συνοδευόµενα από αντίστοιχη
αύξηση τοπικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων, εκµισθώσεων ή εκποιήσεων κ.λ.π. Μόνο έτσι θα
εξυπηρετήσουν τον πολιτικό στόχο τους, δηλαδή εξοικονόµηση κονδυλίων για χρηµατοδότηση του
µεγάλου κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά του σε διεθνές επίπεδο ώστε νε επέλθει η
«καπιταλιστική ανάκαµψη». Φέτος στον προϋπολογισµό υπάρχει χρηµατοδοτικό κενό 1000000ευρώ που
πρόκειται να καλυφθεί από δανεισµό. Την ίδια ώρα έχουµε να αναλάβουµε τα µελλοντικά µεταφερόµενα
χρέη των ∆.Ε.
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Απαιτείται λοιπόν πολιτική βούληση και απόφαση για οικονοµική στήριξη του ∆ήµου µας από τον κρατικό
προϋπολογισµό, αντί του λογιστικού µοντέλου που µας παρουσιάζεται. Εξάλλου αυτό συνέβη στο
παρελθόν µε άλλους ∆ήµους. ∆εν βλέπουµε ενέργειες από την πλευρά της ∆.Αρχής προς αυτή την
κατεύθυνση. Στην ίδια ρότα και υπόλοιπες παρατάξεις στο ∆.Σ. , δεν έχουν αναφερθεί στο θέµα αυτό.
Ιδίως η προηγούµενη διοίκηση και πλέον σηµερινή αξιωµατική αντιπολίτευση, που έχει τεράστιες ευθύνες
για τα ελλείµµατα, εννοώ µεταξύ εσόδων και δαπανών. Αντίθετα παρατηρούµε αποπροσανατολιστκές
και ανούσιες αντιπαραθέσεις.Καταψηφίζουµε
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις:
- Την από 16/10//2020 εισήγηση του Γραφείου Προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Ηρ. Πόλης Νάουσας
-Το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α77.7.2010 ), όπως ισχύει.
-Την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.
3979/ 2011
-Tα άρθρα 39 και 40 του νόµου 4257/14
-Το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Ν. 3463 ( ΦΕΚ 114/Τ.Α78.6.2006 )
-Την Κ.Υ.Α. 7028/2004 ( ΦΕΚ 253/Τ.Β79.2.2004 ) « Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των
δήµων και κοινοτήτων » όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ΄αρίθµ. 64871/07(Β΄ 2253), 70560/2009
(Β΄2394), 50698/2011 (Β΄2832), 47490/2012 (Β΄3390), 30842 (Β΄1896) και 29530/29-7-14 (Β΄2059) την
Κ.Υ.Α 30842/31-07-13 - (Α∆Α ΒΛΩ7Ν-Ζ34),την Κ.Υ.Α.23976/26-07-16 (ΦΕΚ/2311
-Την Κ.Υ.Α.55095/29-07-19 (ΦΕΚ/3054 Β)
-Την αριθµ. οικ. 40038/2011 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011)
-Την εγκύκλιο 27161/4-7-14 του Υπουργείου Εσωτερικών
-Το 2224/14-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης µε το οποίο
εγκρίθηκε η υπ. αριθµ. 51/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση ή µη Προϋπολογισµού και
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2020»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Η πλειοψηφία των : Καραγιαννίδης Αντώνιος (Πρόεδρος), Αδαµίδης Παύλος, Τσέλιος Σταύρος ,
Τζουβάρας Βασίλειος, Θανασούλης ∆ηµήτριος, Τασιώνας Γεώργιος, ∆ολδούρης Θεόδωρος, σύνολο εφτά
(7) έναντι παρόντων οχτώ (8) .
Α. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων εννιαµήνου 2020 (1/1/2020 – 30/09/2020) του
∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από την αρµόδια υπηρεσία και αναλυτικά
παρουσιάζεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας.
Β. Υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 308/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή
Υπογραφή όπως στην αρχή
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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