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                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                             
            

                                                                                                                                               
Σύμη, 25-11-2020 

                   Αριθμ. Πρωτ.: 3883                                                                                                                                
                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                      

                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 39/2020 
                                                     δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σύμης 
 
             Αριθμ.  Απόφασης: 158/2020                                Περίληψη  

       Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων γ’ 
τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του  Δήμου 
Σύμης.                                               

                                                                                                                                           
  
Στη Σύμη, σήμερα την 24η του μήνα  Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και από 08:00π.μ. έως 11:00μ.μ.,  με 
τη Δια Περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου κ. 
Ελευθερίου Παπακαλοδούκα. 
Η Οικονομική Επιτροπή συνεκλήθη με την υπ’ αρ. πρωτ. 3830/20-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου Ελευθερίου 
Παπακαλοδούκα, η οποία δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
το άρθρο 77 παρ 6 του Ν. 4555/2018 & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 , την εγκύκλιο 
αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 και την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-
09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 
 Στη δια περιφοράς συνεδρίαση ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν συμμετοχή έξι (6) 
καταθέτοντας απόψεις οι: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον επί επτά (7) μελών συναινούν με τη δια περιφοράς διαδικασία 
οι έξι (6), ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη λήψη απόφασης.  
Παρίσταται δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.  
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά με e-mail για όλα τα θέματα της τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης - ζητήθηκε να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί συνόλου δώδεκα (12) θεμάτων: 

 
Θέμα 10ο : «Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων γ’ τριμήνου του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σύμης». 
 

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. 
β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν 4623/2019 η οικονομική επιτροπή 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, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 
 
                      

1.Παπακαλοδούκας Ελευθέριος, Πρόεδρος 1.  Τσίγκος Γεώργιος, Μέλος 

2. Δερμιτζάκης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 2.   

3. Σπανουδάκης Αλέξανδρος, Μέλος 3.   

4. Τσουβαλλάς  Ιωάννης, Μέλος 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Χάσκας Ηλίας  - Πανορμίτης, Μέλος 

 

  

 

  

                                         

 

5.  

6. Σκιαθίτης Αγαπητός, Μέλος 6. 

7.  7. 
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   Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του 
άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, 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 των συνημμένων της 
υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα 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 
(30) 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 Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 
ανάρτησης (ΑΔΑ) 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». 

 
   Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 
τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο 
από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 
τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα 
Υποδείγματα 1 και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
  Με την υπ’ αριθμ. 160/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 
(ΑΔΑ: 6ΦΚΕΩΗΠ-Ν71) και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. 475/08-01-2020 εγκριτική απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΣΗΟΟΡ1Ι-ΚΥΥ).   
 
  Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το από 17-11-2020 έγγραφο, 
κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄ 
τριμήνου του έτους 2020 η οποία έχει ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Σύμη  17 Νοεμβρίου 2020 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ     

ΔΗΜΟΣ  ΣΥΜΗΣ      

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                      Προς: 
Οικονομική Επιτροπή 

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την Οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού». 
Έχοντας υπ΄ όψη: 
1. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
2. Την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4α άρθρ. 43 του Ν. 

3979/2012 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 
3. Την αριθμ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 Τ. Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 
4. Την υπ΄ αριθμ. 160/2019 απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020 η 

οποία επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 475/8-1-2020 απόφ. του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
5. Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Σύμης 
 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 
 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση (Γ΄ τρίμηνο 2020) ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή και τα οποία εμφανίζονται στους 
συνημμένους πίνακες και ενσωματώνονται στην παρούσα έκθεση με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα 
οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας. 

Σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες παρατηρούμε τα κάτωθι: 
Ως προς τα τακτικά και έκτακτα ίδια έσοδα, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης αυτών, στον 

προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί ποσά που δεν πρόκειται να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν πλήρως έως το τέλος της χρήσης, 
όπως επίσης και έσοδα τα οποία χρήζουν ενίσχυσης. Ήδη έχει εγκριθεί από το Δημοτικό συμβούλιο αναμόρφωση περί μείωσης 
εσόδων που δεν προβλέπεται να εισπραχθούν, λόγω και της οικονομικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Τυχόν περαιτέρω 
μείωση είσπραξης εσόδων λόγω και της καθολικής καραντίνας στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, ή αύξησης κάποιων εξ αυτών, 
θα αντιμετωπισθεί κατά τον μήνα Δεκέμβριο στο κλείσιμο του οικονομικού έτους. 

Ως προς την πορεία είσπραξης των ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών 
(Κ.Α. 32), παρατηρείται μια απόκλιση από τον προϋπολογισθέντα στόχο είσπραξης αυτών, λόγω κυρίως της οικονομικής 
κρίσης που περνά ο τόπος μας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ενώ γίνεται μια συνεχής προσπάθεια από την 
οικονομική υπηρεσία για την είσπραξη αυτών όμως το ανεξόφλητο ποσό παραμένει και είναι μεγάλο για τα οικονομικά δεδομένα 
του Δήμου μας. 
 
                 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
      ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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Τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων γ’ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του  Δήμου μας  
και την υποβολή αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, εγκρίνουν οι: 1. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος, 2. 
Δερμιτζάκης Φίλιππος, 3. Σπανουδάκης Αλέξανδρος, 4. Τσουβαλλάς Ιωάννης και 5. Χάσκας Ηλίας – Πανορμίτης. 

 
Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παπακαλοδούκας Ελευθέριος επεσήμανε ότι για τη σωστή και 
νόμιμη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιημένο ισχύει:   

«1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, 
οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της 
δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.), εφόσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των 
πεντακοσίων (500) ευρώ. 

 2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος 
κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, έως την ημέρα 
εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.   

 3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, 
οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και 
έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η 
εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της 
οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.»   
 
Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι αυτή την στιγμή υπάρχουν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, τους οποίους δεν επιθυμούμε να 
κατονομάσουμε, και τους οποίους οι υπέρογκες εκκρεμείς οφειλές προς τον Δήμο  και  την ΔΕΥΑΣ υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο 
που θέτει ο νόμος. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι εν λόγω Δ.Σ. παρανομούν παραμένοντας στην 
θέση τους, και τους καλούμε όπως υποβάλλουν άμεσα την παραίτησή τους από το αξίωμά τους, αν όχι για λόγους νομιμότητας, 
τουλάχιστον για λόγους ηθικής τάξης και προσωπικής ευθιξίας».  

 
   Ο δημοτικός σύμβουλος Σκιαθίτης Αγαπητός ανέφερε τα εξής: 
«Για τη λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του γ’ τρίμηνου του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2020 
του Δήμου Σύμης δηλώνω Πάρων». 
  

      Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:  
- την  περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
- τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 
- το άρθρο 3 παρ. 1 Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019)  
- την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει  
- την  αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 
- την υπ.’ αριθ. 160/2019 (ΑΔΑ:6ΦΚΕΩΗΠ-Ν71) απόφαση Δ.Σ. «Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών 

του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020» 
- το με αρ. πρωτ. 475/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΗΟΟΡ1Ι-ΚΥΥ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 

«Επικύρωση  Προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020». 
- το από 17-11-2020 έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του γ’  τριμήνου του έτους 2020 
- τις απόψεις των μελών του Σώματος  

        με πέντε (5) ψήφους υπέρ και τον Σκιαθίτη Αγαπητό ο οποίος δήλωσε «παρών», 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
1. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, ως ακολούθως: 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

    
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

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

0 Τακτικά έσοδα 1687622,24 1183766,1 0,70144 1152006,04 0,682621 0,97317 

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιουσία 148280 101424,28 0,684005 69664,22 0,469815 0,686859 

2 
Ίρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 27000 14960,3 0,554085 14960,3 0,554085 1 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώματα 350000 225344,35 0,643841 225344,35 0,643841 1 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών 79000 10212,99 0,129278 10212,99 0,129278 1 

5 Φόροι και εισφορές 500 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1081342,24 831599,18 0,769043 831599,18 0,769043 1 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 1500 225 0,15 225 0,15 1 

1 Έκτακτα έσοδα 3298809,83 1074258,41 0,32565 1074064,27 0,325591 0,999819 

11 

Έσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 380917,95 347767,94 0,912973 347767,94 0,912973 1 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 2877541,88 712443,57 0,247588 712443,57 0,247588 1 

14 
Δωρεές - κληρονομιές - 
κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - 
παράβολα 17200 4589,13 0,26681 4589,13 0,26681 1 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 23150 9457,77 0,408543 9263,63 0,400157 0,979473 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών 92000 72971,24 0,793166 72706,24 0,790285 0,996368 

21 Τακτικά έσοδα 86000 72316,24 0,840887 72316,24 0,840887 1 

22 Έκτακτα έσοδα 6000 655 0,109167 390 0,065 0,59542 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 735610,91 734576,69 0,998594 31023,34 0,042174 0,042233 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούμενων οικονομικών 
ετών 735610,91 734576,69 0,998594 31023,34 0,042174 0,042233 

4 
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων 561100 290791,6 0,518253 290791,6 0,518253 1 

41 
Εισπράξεις υπέρ του 
δημόσιου 481200 255694,83 0,531369 255694,83 0,531369 1 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17100 6397,47 0,374121 6397,47 0,374121 1 

43 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 62800 28699,3 0,456995 28699,3 0,456995 1 

5 
Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενου Έτους 2074187,1           

  Σύνολα εσόδων 8449330,08 3356364,04 0,397234 2620591,49 0,310154 0,780783 

ΑΔΑ: ΩΑΨΓΩΗΠ-ΠΘ8
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                                                                                                                ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

        
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΞΟΔΩΝ 

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 3476247,95 2913959,11 0,8382484 1405431,17 0,40429543 1396988,01 1384876,41 0,39838252 0,98537477 

60 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 941149,97 839789,19 0,8923011 532354,37 0,56564244 532354,37 532354,37 0,56564244 1 

61 
Αμοιβές αιρετών και 
τρίτων 269300 216346,8 0,8033672 120298,05 0,44670646 120274,59 120274,59 0,44661935 0,99980498 

62 Παροχές τρίτων 335155,87 284006,56 0,8473865 190064,65 0,5670933 187801,36 182946,76 0,54585575 0,96255016 

63 Φόροι - τέλη 153800,03 95122,36 0,6184808 47073,16 0,3060673 47073,16 47073,16 0,3060673 1 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 67800 17001 0,2507522 14201,33 0,20945914 13462,39 12671,39 0,18689366 0,89226784 

65 

Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως 265000 265000 1 157791,28 0,59543879 157791,28 157791,28 0,59543879 1 

66 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 327600 225355,96 0,6878998 124896,45 0,38124679 119478,98 113012,98 0,34497247 0,90485342 

67 

Πληρωμές - 
Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους 1093342,08 955159,57 0,8736146 202725,77 0,18541843 202725,77 202725,77 0,18541843 1 

68 Λοιπά Έξοδα 23100 16177,67 0,700332 16026,11 0,693771 16026,11 16026,11 0,693771 1 

7 Επενδύσεις 3615179,53 2298419,91 0,6357692 524630,21 0,14511872 524630,21 524630,21 0,14511872 1 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 663700 265775,21 0,4004448 19395,33 0,02922304 19395,33 19395,33 0,02922304 1 

73 Έργα 2538013,11 1784138,28 0,7029665 505234,88 0,19906709 505234,88 505234,88 0,19906709 1 

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες 
κλπ 333466,42 248506,42 0,7452217 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 80000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 

Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 1311194,23 619416 0,472406 421449,04 0,32142381 408232,9 408232,9 0,31134434 0,96864119 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 168166 156216 0,9289393 168166 1 156216 156216 0,92893926 0,92893926 

82 Αποδόσεις 473200 463200 0,9788673 253283,04 0,53525579 252016,9 252016,9 0,53258009 0,99500109 

83 

Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

85 
Προβλέψεις μη 
είσπραξης 669828,23 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

ΑΔΑ: ΩΑΨΓΩΗΠ-ΠΘ8
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9 Αποθεματικό 46708,37                 

  Σύνολα δαπανών 8449330,08 5831795,02 0,690208 2351510,42 0,27830732 2329851,12 2317739,52 0,27431045 0,98563863 

 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

3ο Τρίμηνο 2020 Μεταβολή 

% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 781.497,02 806.222,83 783.873,95 0,97 

  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 735.610,91 760.336,72 735.772,55 0,97 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 45.885,31 45.885,31 48.100,60 1,05 

3. Λοιπές απαιτήσεις 0,80 0,80 0,80 1,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.074.187,07 2.339.682,32 2.377.039,07 1,02 

1. Ταμείο 647,36 608,35 436,66 0,72 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.073.539,71 2.339.073,97 2.376.602,41 1,02 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

72.335,59 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 72.335,59 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.061.902,45 974.873,58 931.040,28 0,96 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 862.733,96 862.733,96 862.733,96 1,00 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 199.168,49 112.139,62 68.306,32 0,61 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 175.228,51 163.851,25 49.440,95 0,30 

1. Προμηθευτές 167.566,64 136.261,44 32.504,76 0,24 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 7.361,20 27.559,53 16.907,28 0,61 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 300,67 30,28 28,91 0,95 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 269,60 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57.055,96 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 57.055,96 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

ΑΔΑ: ΩΑΨΓΩΗΠ-ΠΘ8
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 2. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

   3. Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. 
 

      Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 158/2020. 
      Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
  
     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                            Τα Μέλη 

             υπ. Παπακαλοδούκας   Ελευθέριος                                   υπ. Δερμιτζάκης Φίλιππος 
                                                                                                      υπ. Τσουβαλλάς Ιωάννης 

     υπ. Χάσκας Ηλίας – Πανορμίτης 
     υπ. Σπανουδάκης Αλέξανδρος 
     υπ. Σκιαθίτης Αγαπητός 
      

     
      Ακριβές Απόσπασμα                                                                       
    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                                                                                                                  
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