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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Με το Ν.4257/2014 άρθρο 39 αντικαταστάθηκε  η παρ.9 του άρθρου 266 
του Ν.3852/2010 ως εξής: Έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των 
οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, με τη λήξη κάθε τριμήνου η 
οικονομική επιτροπή συντάσσει έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για 
το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους μέχρι το τέλος 
του συγκεκριμένου τριμήνου. Η έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου.

ΕΣΟΔΑ:
Στα Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0) έχει  εισπραχθεί ποσό 4.641.068,48€ 
ευρώ ποσοστό 98,20% των προϋπολογισθέντων. Αντίστοιχο πέρσι 
5.072.763,02 ευρώ (ποσοστό 112,51%). 
Όπως πάντα υπάρχει απόκλιση στα Έκτακτα Έσοδα (Κ.Α.1) κυρίως 
στον Κ.Α.13-Υλοποίηση Έργων, όπου το ποσοστό είσπραξης είναι 
(44%)  (τα ποσά όμως έχουν εγγραφεί και στο σκέλος των εξόδων 
και δεν δημιουργείται έλλειμμα στον προϋπ/σμό).
Ο Κ.Α.32 – Εισπρακτέα υπόλοιπα  ΠΟΕ ανήλθε σε 228.192€ και 
πλησίασε τον στόχο του ετήσιου προϋπολογισμού που είχε τεθεί σε 
211.000 χιλιάδες ευρώ. 

Συνολικά τα έσοδα ανήλθαν σε 12.850.760€.
Επισημαίνεται ότι συνολικά λάβαμε συμπληρωματικές επιχορηγήσεις ποσού 
602.384€ που δόθηκαν από το κράτος για ενίσχυση ρευστότητας των 
Δήμων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

 ΕΞΟΔΑ:
Τα Λειτουργικά Έξοδα -6- ανήλθαν σε 6.392.564 ευρώ ποσοστό 
88% των προϋπολογισθέντων.
Σύνολο Εξόδων 11.036.149€ (αντίστοιχα πέρσι 9.854.795 ευρώ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
-Οι Απαιτήσεις έχουν αυξηθεί συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο 
και έχουν ξεπεράσει τα δύο  (2) εκατομμύρια ευρώ  από δημότες. 

-Τα Διαθέσιμα  ανέρχονται σε 1.814.610€ (Ποσό 716.500 ευρώ από 
αυτά είναι έκτακτα ειδικευμένα- χρηματοδοτήσεις για έργα κ.α.).
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-Οι Υποχρεώσεις ξεπερνούν πλέον το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. 
 Ένα τμήμα αφορά Έργα και αναμένει τις εκταμιεύσεις 
χρηματοδοτήσεων από Υπουργεία για την αποπληρωμή τους (534 
χιλιάδες περίπου), ένα τμήμα  αφορά οφειλή στην ΔΕΗ Α.Ε. για 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (774.072€) και το υπόλοιπο (130 
χιλιάδες περίπου) σε Προμηθευτές και Λοιπούς. 

-Επίσης εμφανίζονται τα εκταμιευμένα ποσά (1.207.388€) των 
Δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών με τα οποία υλοποιούνται τα 
Έργα του Προγ/τος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ/ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ως Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις προς Τράπεζες. 

       

        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο.Υ.

      ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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