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Αριθ.αποφ.

118/19-04-21

ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το πρακτικό της
12ης/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη
Στο Πανόραµα σήµερα 19 Απριλίου 2021 ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
που βρίσκεται στο Πανόραµα (οδός Αποστόλου Σαµανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του δηµοτικού συµβούλου Μιχάλη Γεράνη, µε αριθ. Πρωτ. 12754/1504-21 που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό στους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
κατωτέρω θέµα:
ΘΕΜΑ
18ο της ηµερησίας διάταξης: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εσόδων – Εξόδων A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021- ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/1/2021 -31/03/2021.
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα 29 δηλ.:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος ∆.Σ.
Γιαννούδη Ελένη
Καρτάλης Ιωάννης
Τσογκαρλίδης Παρασκευάς
Μπαµπαράτσας Γεώργιος
Μπουλοµύτης Νικόλαος
Ταρασίδης Γεώργιος
Ζελίδου Παναγιώτα
Παναγιωτίδης Νικόλαος
Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
Κισκίνης Αστέριος
Λυπηρίδου ∆έσποινα
Χατζηαντωνίου Νικόλαος
Κάλτσιος Σοφοκλής
Κανέλλου-Πραµατευτάκη Βασιλική
Μπουτσιβάρης Χρήστος
Λιόλιου Παρασκευή
Παρισόπουλος Γεώργιος
Λυρούδη Αικατερίνη

Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ντίτσιος Ιωάννης
Σαουρίδου Σοφία
Κεδίκογλου Γεώργιος
Ζώτου Νίκη
Κωνσταντινίδου Ανατολή
Τιτόπουλος Ηρακλής
Μαρκούδης ∆ηµήτριος
Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη
Κελεπούρης Χαράλαµπος
Ρουσάκη Ελένη
Γουγούσης Σπυρίδων
Αγγελινούδης Βάϊος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Τσιούγκος Βασίλειος
Βαµβακάς Κωνσταντίνος
Γκουραµάνη Μαρία
Βουλγαρίδου Γεωργία , Γραµµατέας ∆.Σ.
Καρπούζης Κωνσταντίνος
Τερζής Πασχάλης
Αγαθοκλέους Άρτεµις
Μαάιτα Τζαµάλ Οδυσσέας
Σαριδάκης Ιωάννης
Μόττας Νικόλαος

•
Στη συνεδρίαση, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/18 , προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο
∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
•
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) καθώς και µε τα
διαλαµβανόµενα στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.∆.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και
40/20930/31-03-2020 (Α.∆.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το
συµβούλιο συνεδρίασε µε τηλεδιάσκεψη .
•
Στη συνεδρίαση νοµίµως σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από την παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/18, προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πυλαίας Αζάς
Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χορτιάτη Γιαννούδης Χρήστος..
•
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και η Ζαχαρίδου Αναστασία για την τήρηση των πρακτικών.
•
Για τα αναφερόµενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκε απόφαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.
•
Πλην των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε οκτώ (8) θέµατα εκτός ηµερήσιας
διάταξης, για το κατεπείγον του οποίου αποφάνθηκε οµόφωνα να συζητηθούν το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Εισηγούµενη η Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ∆έσποινα Λυπηρίδου το 18ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ∆.Σ. τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 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.
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 , ΦΕΚ-93Α/14-4-2014, ορίζονται
τα 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 των
συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
τη λήξη κάθε τριµήνου.
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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.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 266 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.
39 ΤΟΥ Ν. 4257/14, ΦΕΚ-93 Α/14-4-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 3979/11, ΦΕΚ-138 Α/16-6-11.
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 ∆ήµων 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 ∆ήµου. Η
τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται
σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3 .
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

•

•

την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
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
∆ήµων και Περιφερειών»
την αριθ. 423/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου Πυλαίας- Χορτιάτη µε
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2021 και εγκρίθηκε µε την αριθ. 61109/22512-2020
απόφαση της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και τις
αναµορφώσεις αυτού .
τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία
του δήµου µε ηµεροµηνία 31-3-2021.
Καταθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή του δήµου :
α. Την τριµηνιαία έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού που περιλαµβάνονται
στους πίνακες 1, 2 και 3 και αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήµου.
β. Την
12439/13-4-2021
ειδική έκθεση του προϊσταµένου της δ/νσης των
Οικονοµικών Υπηρεσιών για την περίοδο «Ιανουάριος-Μάρτιος 2021» µε βάση το ΟΠ∆ του
δήµου.

ΑΔΑ: ΨΚΠ5Ω1Ο-ΣΜ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2021 -31/03/2021
Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0

Τακτικά έσοδα

01

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

17.896.591,72

12.491.153,68

0,70

12.420.176,02

0,69

0,99

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

91.000,00

90.450,36

0,99

74.064,25

0,81

0,82

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

95.000,00

51.243,74

0,54

51.243,74

0,54

1,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώματα

8.063.000,00

5.592.926,17

0,69

5.592.827,71

0,69

1,00

04

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα
και παροχή υπηρεσιών

2.355.000,00

1.397.625,96

0,59

1.379.377,04

0,59

0,99

05

Φόροι και εισφορές

728.000,00

515.712,01

0,71

479.467,84

0,66

0,93

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

6.527.591,72

4.830.789,44

0,74

4.830.789,44

0,74

1,00

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

37.000,00

12.406,00

0,34

12.406,00

0,34

1,00

1

Έκτακτα έσοδα

13.067.874,46

2.092.165,36

0,16

2.073.814,17

0,16

0,99

11

Έσοδα από την εκποίηση κινητής και
ακίνητης περιουσίας

5.000,00

425,94

0,09

425,94

0,09

1,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών

1.129.299,01

638.748,68

0,57

638.748,68

0,57

1,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές
δαπάνες

11.608.072,45

1.291.132,13

0,11

1.291.132,13

0,11

1,00

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

10.000,00

13.366,51

1,34

13.366,51

1,34

1,00

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα παράβολα

286.500,00

129.479,88

0,45

111.128,69

0,39

0,86

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

29.000,00

19.012,22

0,66

19.012,22

0,66

1,00

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών
ετών

3.221.343,15

2.870.915,72

0,89

2.755.097,27

0,86

0,96

21

Τακτικά έσοδα

3.221.143,15

2.834.287,18

0,88

2.747.214,82

0,85

0,97

22

Έκτακτα έσοδα

200,00

36.628,54

7.872,45

39,36

0,21

3

Εισπράξεις από δάνεια και
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

9.263.905,39

7.530.304,55

0,81

718.897,91

0,08

0,10

31

Εισπράξεις από δάνεια

1.655.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα
προηγούμενων οικονομικών ετών

7.608.105,39

7.530.304,55

0,99

718.897,91

0,09

0,10

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και
τρίτων

5.866.650,17

3.521.167,44

0,60

3.516.981,39

0,60

1,00

41

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου

5.141.250,00

2.936.239,60

0,57

2.935.939,60

0,57

1,00

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

59.000,00

6.507,67

0,11

2.621,62

0,04

0,40

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου
έτους

7.847.578,08

7.847.578,08

1,00

7.847.578,08

1,00

1,00

57.163.939,97

36.353.284,83

0,64

29.332.534,84

0,51

0,81

FSUM

Σύνολα εσόδων

183,14
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Προϋπ/σµός

∆εσµευθέντα

%

Τιµολ/ντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%
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ΕΞΟ∆ΩΝ

2/1

3

3/1

5/1

5/3

6

Έξοδα

25.626.532,31

22.231.127,57

0,87

5.139.517,89

0,20

4.253.027,52

4.034.951,12

0,16

0,79

60

Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού

11.891.756,32

11.332.950,86

0,95

2.472.156,84

0,21

2.430.787,13

2.429.785,99

0,20

0,98

61

Αµοιβές αιρετών και
τρίτων

2.077.794,86

1.601.137,72

0,77

234.674,82

0,11

89.460,55

78.705,89

0,04

0,34

62

Παροχές τρίτων

5.065.181,00

4.725.639,12

0,93

1.021.700,78

0,20

618.120,41

485.287,62

0,10

0,47

63

Φόροι - τέλη

81.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

892.230,00

353.406,59

0,40

49.360,67

0,06

28.284,60

6.771,13

0,01

0,14

65

Πληρωµές για την
εξυπηρέτηση δηµοσίας
πίστεως

316.943,26

260.089,26

0,82

30.332,93

0,10

30.332,93

30.332,93

0,10

1,00

66

∆απάνες προµήθειας
αναλωσίµων

2.150.916,87

1.533.792,98

0,71

358.082,26

0,17

98.652,71

81.358,37

0,04

0,23

67

Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους

3.120.310,00

2.424.008,64

0,78

973.107,19

0,31

957.286,79

922.606,79

0,30

0,95

68

Λοιπά Έξοδα

30.000,00

102,40

0,00

102,40

0,00

102,40

102,40

0,00

1,00

7

Επενδύσεις

22.310.417,59

17.444.891,13

0,78

324.058,77

0,01

175.222,75

75.222,75

0,00

0,23

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών
έργων και προµήθειες
παγίων

8.630.869,50

7.979.431,90

0,92

41.515,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Έργα

10.299.813,57

7.694.403,18

0,75

180.906,77

0,02

75.222,75

75.222,75

0,01

0,42

74

Μελέτες, έρευνες,
πειραµατικές εργασίες
κλπ

3.373.734,52

1.771.056,05

0,52

101.636,80

0,03

100.000,00

0,00

0,00

0,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης
(συµµετοχές σε
επιχειρήσεις)

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Πληρωµές Π.Ο.Ε.,
αποδόσεις και
προβλέψεις

14.271.315,17

7.871.143,86

0,55

3.715.234,83

0,26

3.680.851,43

3.517.935,39

0,25

0,25

81

Πληρµές Π.Ο.Ε.

2.608.123,02

2.601.623,02

1,00

2.529.871,04

0,97

2.495.487,64

2.394.196,68

0,92

0,95

82

Αποδόσεις

5.238.428,24

5.211.464,40

0,99

1.127.377,35

0,22

1.127.377,35

1.065.752,27

0,20

0,20

83

Επιχορηγούµενες
Πληρωµές
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

57.986,44

57.986,44

1,00

57.986,44

1,00

57.986,44

57.986,44

1,00

1,00

85

Προβλέψεις µη
είσπραξης

6.366.777,47

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Αποθεµατικό

1.288.986,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.497.251,60

47.547.162,56

0,75

9.178.811,49

0,14

8.109.101,70

7.628.109,26

0,12

0,94

FSUM

Σύνολα δαπανών

1

2

4

5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2021 -31/03/2021
τέλος Προηγούµενου
έτους 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α.

1

∆ Τρίµηνο
2020

Α Τρίµηνο
2021

2

3

Μεταβολή

%
3\2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.299.075,06

6.299.075,06

7.123.032,63

1,00

Απαιτήσεις από φόρους,
τέλη κλπ

6.299.075,06

6.299.075,06

7.123.032,63

1,13

2.

Απαιτήσεις από Ελληνικό
∆ηµόσιο

3.

Λοιπές απαιτήσεις

Β.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.

Ταµείο

2.

Καταθέσεις όψεως και
προθεσµίας

0,00

9.329.417,25

9.329.417,25

8.524.580,23

0,91

1.136,15

1.136,15

867,12

0,76

9.328.281,10

9.328.281,10

8.523.713,16

0,91

3\2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
∆ΑΝΕΙΑ

4.042.466,80

4.042.466,80

4.030.638,51

1,00

1.

Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις σε τράπεζες

3.913.330,91

3.913.330,91

3.913.330,91

1,00

72.

Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις σε τράπεζες

129.135,89

129.135,89

117.307,60

0,9

Β.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.

Προµηθευτές

1.935.896,83

1.935.896,83

1.327.709,48

0,69

3.

Υποχρεώσεις από φόρους
τέλη

88.970,02

88.970,02

56.487,19

0,64

4.

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

132.006,69

132.006,69

1.434,49

0,11

5.

Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

254.417,74

254.417,74

192.102,29

0,76
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Β. Την ειδική έκθεση του προϊσταµένου της δ/νσης των Οικονοµικών υπηρεσιών για την
περίοδο «Ιανουάριος- Mάρτιος 2021 » µε βάση το ΟΠ∆:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες : Βασιλεια Φυγετάκη
Τηλ.: 2313-301008
e-mail:b.figetaki@pilea-hortiatis.gr

ΠΑΝΌΡΑΜΑ 13-4-2021
Αρ.Πρωτ. 12439
Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή

Ειδική έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων
(άρθρο 3 της 7261/22.2.2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
«Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆)
ΘΕΜΑ: Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων, έλεγχο του βαθµού επίτευξης των στόχων
στο

Α ΤΡΙΜΗΝΟ του 2021, υιοθέτηση αναγκαίων αναπροσαρµογών των εσόδων και

ισόποσων παρεµβάσεων επί των δαπανών έτους 2021.

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 43 του Ν. 4257/2014 , ΦΕΚ-93Α/14-4-2014, ορίζονται
τα 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.
Σε εφαρµογή των παραπάνω ως προϊστάµενος της δ/νσης οικονοµικών του ∆ήµου ΠυλαίαςΧορτιάτη συνέταξα την παρούσα ειδική έκθεση που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης» (Ο.Π.∆.). για την
περίοδο «Ιανουάριος- Μάρτιος 2021» και την εκτίµηση της πορείας εκτέλεσης του
προϋπολογισµού σε ετήσια βάση για όλη την περίοδο του 2021.
Ως γνωστόν ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων (ΟΠ∆) συνοψίζει τον
ετήσιο προϋπολογισµό των υπόχρεων φορέων σε µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους οικονοµικών
αποτελεσµάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταµειακού αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων
υποχρεώσεων και οικονοµικού αποτελέσµατος. Περιλαµβάνει σε συνοπτική µορφή τους στόχους
των υπόχρεων φορέων:
α) ως προς τη µηνιαία και τριµηνιαία πραγµατοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε
ταµειακή βάση και
β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του µήνα. Οι στόχοι των
εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-οµάδες, οι οποίες αποτελούν οµαδοποιήσεις
συγκεκριµένων Κωδικών Αριθµών (ΚΑ) του προϋπολογισµού. Ο βαθµός επίτευξης των στόχων
ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Οι στόχοι καθορίζονται: α) σε επίπεδο µήνα και β) σωρευτικά ανά τρίµηνο από την αρχή
του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.).
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Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει τον στόχο του ταµειακού
αποτελέσµατος ΟΠ∆ της εξεταζόµενης περιόδου και ακολούθως τον στόχο για το ύψος των
συνολικών ταµειακών διαθέσιµων στο τέλος αυτής. Ο στόχος του οικονοµικού αποτελέσµατος
ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ και του στόχου απλήρωτων
υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.
Έλεγχος επίτευξης των οικονοµικών στόχων του

Α τριµήνου 2021

Για τον έλεγχο του βαθµού επίτευξης των στόχων οικονοµικού αποτελέσµατος και τον
εντοπισµό αποκλίσεων στο Α τρίµηνο λαµβάνονται υπόψη οι εξής παράµετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων.
β) Η πορεία πραγµατοποίησης των εξόδων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους
στόχους εξόδων.
γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων.
Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραµέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού,
διασφαλίζει σε σηµαντικό βαθµό τον έγκαιρο εντοπισµό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν
σε αδυναµία ισοσκέλισης προϋπολογισµού
Για τον προσδιορισµό των αποκλίσεων από τους τριµηνιαίους στόχους οικονοµικού
αποτελέσµατος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω:
α) ΕΣΟ∆Α: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση
µε τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιµα έναρξης
(Εκτέλεση µείον Στόχος).
β) ΕΞΟ∆Α: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγµατοποιηµένων πληρωµών
σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους πληρωµών (Εκτέλεση µείον Στόχος).
γ)ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών
εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆
(Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταµειακού Αποτελέσµατος ΟΠ∆).
δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων
υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση µείον Στόχος).
ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του
στόχου ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων
αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ [Απόκλιση Ταµειακού
Αποτελέσµατος ΟΠ∆ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονοµικού
Αποτελέσµατος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγµατοποιείται µε τον τύπο
[Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆/ Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση
Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ (%)].
Οι στόχοι των υποοµάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η
συγκεκριµένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική αυτοτέλεια του ОТА
παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηµατοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών.
Εφαρµόζεται η µεθοδολογία υπολογισµού της Απόκλισης Εσόδων.
Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ άνω του
10%, το Παρατηρητήριο ενηµερώνει, εντός ενός µηνός από τη λήξη του τριµήνου, τον φορέα, την
αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και
εισηγούµενο µεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενηµερώσει
άµεσα το Παρατηρητήριο για τα µέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση
της απόκλισης. Τα προαναφερόµενα εφαρµόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης
στους στόχους των υποοµάδων του ОТА «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά.
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Η εκτέλεση του προϋπολογισµού 2021 και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης για το Α
τρίµηνο 2021, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 1-6.
ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
1. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ +ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 21+22+32
ΣΤΟΧΟΣ

•
•
•

3α

ίδια έσοδα

1.161.663,00

3β

ιδ. Έσοδα καε
21+22

2.418.757,00

4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΛΟΓ 32

3α+3β+4

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.245.342,00
2.081.609,00

341.670,00

3.922.090,00

92.772,00

3.419.723,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
-83.679,00

ΠΟΣΟΣΤΟ

-7,20%

ΕΣΟΔΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

337.148,00

13,94%

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

248.898,00

72,85%

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

502.367,00

12,81%

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

1. Η είσπραξη των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ 21+22 έτους για την στοχοθεσία
του A τρίµηνο του 2021 έχει αναλυτικά ως εξής:
τα ίδια έσοδα του έτους είναι περισσότερα κατά
83.679,00 ευρώ και ποσοστό +7,20%
τα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά και εισπράχθηκαν είναι λιγότερα κατά
337.148,00 ευρώ και ποσοστό 13,94%
Τα έσοδα που εισπράχτηκαν από τα βεβαιωµένα στο παρελθόν έσοδα (ανείσπρακτες οφειλές από
προηγούµενα έτη) ανήλθαν σε 92.772,00 ευρώ έναντι της στοχοθεσίας 341.670,00 ευρω δηλαδή
υστέρησαν κατά 248.898,00 ευρώ
2. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ + ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΣΤΟΧΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΞΟΔΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Α1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Α1

8.406.561,00

6.748.103,00

1.658.458,00

19,73%

Γ6

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

9.411.173,00

9.411.173,00

0,00

0,00%

Α2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

17.817.734,00

16.159.276,00

1.658.458,00

9,31%

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

2. Η είσπραξη των συνολικών εσόδων µαζί µε τα διαθέσιµα από το προηγούµενο χρόνο
ανήλθαν σε 16.159.276,00 έναντι στοχοθεσίας 17.817.734,00 ευρώ δηλαδή υστέρησαν κατά
1.658.458,00 ευρώ.
3. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ
Β1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Β1

9.901.929,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

7.628.109,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
2.273.820,00

ΠΟΣΟΣΤΟ

22,96%

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

3.. Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 7.628.109,00 ευρώ έναντι των 9.901.929,00 ευρώ της
στοχοθεσίας, δηλαδή έχουµε υστέρηση 2.273.820,00 ευρώ και σε ποσοστό -22,96% από την
στοχοθεσία του Α τριµήνου 2021.
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4. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΧΟΣ
Γ.1

2.000.000,00

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1.530.349,00

469.651,00

23,48%

ΛΙΓΟΤΕΡΑ

4. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του Α τριµήνου 2021 έχουν
µειωθεί
κατά
469.651,00 ευρω από αυτές της στοχοθεσίας των 2.000.000,00, ποσοστό µείωσης 23,48%
5. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Α1

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ Β1

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΩΝ+ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
- ΕΞΟΔΩΝ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

3.922.090,00

9.411.173,00

9.901.929,00

3.431.334,00

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

3.419.723,00

9.411.173,00

7.628.109,00

5.202.787,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΒΑΣΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

-2.273.820,00

1.771.453,00

=+Α1+ΔΙΑΘ-Β1

Δ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ& ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

-502.367,00

0,00

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών
εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ
(Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ
5. Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου ανήλθε σε 5.202.787,00 ευρώ ως διαφορά των
συνολικών εσόδων από τα συνολικά έξοδα.
Τα συνολικά έσοδα της στοχοθεσίας έχουν
αρνητική απόκλιση κατά -502.367,00 ευρώ. Τα συνολικά έξοδα του τριμήνου έχουν θετική
απόκλιση // λιγότερα έξοδα//
2.273.820,00 € από την στοχοθεσία . Το άθροισμα των δυο
αποκλίσεων μας δίνει την θετική απόκλιση του ταμειακού αποτελέσματος που είναι
1.771.453,00
ευρώ.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

3.431.334,00

2.000.000,00

1.431.334,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

5.202.787,00

1.530.349,00

3.672.438,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1.771.453,00

-469.651,00

2.241.104,00

=+Α1+ΔΙΑΘ-Β1
Ε

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου
ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων,
υποχρεώσεων αποτελεί την
απόκλιση από το στόχο του οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ [Απόκλιση Ταµειακού Αποτελέσµατος
ΟΠ∆ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος].
Αποτελέσµατος Η αναγωγή
της απόκλισης σε ποσοστό πραγµατοποιείται µε τον τύπο [Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος
ΟΠ∆/ Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ (%)].
6. Στο Α τρίµηνο 2021 το οικονοµικό αποτέλεσµα ανήλθε σε 3.672.438,00 ευρώ έναντι
στοχοθεσίας 1.431.334,00 ευρώ.
ευρώ Η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι θετική κατά
469.651,00 ευρώ η όποια αν προστεθεί στην θετική απόκλιση του ταµειακού αποτελέσµατος µας
δίνει την απόκλιση του οικονοµικού αποτελέσµατος της περιόδου
που ανέρχεται σε
2.241.104,00 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία των πινάκων απεικονίζονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό
πίνακα για το Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2021:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ως 6
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3α+3β+4
Α1

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
+ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
21+22+32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

3.922.090,00

3.419.723,00

8.406.561,00

6.748.103,00

17.817.734,00

16.159.276,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
-502.367,00

-12,81%

ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ

-1.658.458,00
1.658.458,00
Α1+ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Β1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Β1

9.901.929,00

Δ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

7.915.805,00

8.531.167,00

Γ2

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.000.000,00

1.530.349,00

Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΠΔ

1.431.334,00

3.672.438,00

7.628.109,00

-2.273.820,00
2.273.820,00

615.362,00

ή

615.362,00

-469.651,00
469.651,00

2.241.104,00

1.085.013,00

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
Για τον έλεγχο της απόδοσης της στοχοθεσίας για το Α τρίµηνο 2021 εξετάζονται οι δυο
παρακάτω δείκτες::
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1.
∆είκτης ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ που είναι θετικός και
ανέρχεται σε 12,58% και αντιστοιχεί στο λόγο της απόκλισης του οικονοµικού αποτελέσµατος
προς τον στόχο των συνολικών εσόδων και διαθεσίµων.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΟΠΔ %

2.241.104,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ

12,58%
17.817.734,00

ΣΤΟΧΟΣ για ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Και
2. ∆είκτης ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΕ που αντιστοιχεί στο λόγο της
απόκλισης των ιδίων εσόδων και των εσόδων ΠΟΕ προς τον στόχο των ιδίων εσόδων για το Α
τρίµηνο 2021 και είναι αρνητικός 12,81%
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ ΟΠΔ
%

-502.367,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ ΟΠΔ %

3.922.090,00

ΣΤΟΧΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΕ ΟΠΔ %

-12,81%

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΟΠ∆) % Κατά την κατάρτιση του ΟΠ∆ ο
δήµος είχε θέσει ως στόχο στις 31/3/2021 να έχει συγκεντρώσει 1.431.334,00 ευρώ για την εξόφληση
µελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισµού πρόεκυψε πλεόνασµα
χρηµατοδότησης ευρώ δηλαδή θετική η απόκλιση κατά 2.241.104,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο
12,58 % του στόχου των ταµειακών εισροών που έχει τεθεί στο ΟΠ∆.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΕ: Κατά την κατάρτιση του ΟΠ∆ ο δήµος είχε
θέσει ως στόχο στις 31-3-2021 να έχει εισπράξει 3.922.090,00 ΕΥΡΏ, από τα ίδια έσοδα και έσοδα
ΠΟΕ. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού συγκέντρωσε 333.419.723,003333333344δηλαδή
502.367,00 ευρώ λιγότερα από τον στόχο και σε ποσοστό 12,81%..
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΣΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Από την ανάλυση των στοιχείων του πινάκων - αποτελέσµατα της στοχοθεσίας - εκτέλεσης
του Π/Υ 2021 στο Α τρίµηνο του 2021, έχουµε τα εξής δεδοµένα και συµπεράσµατα ανά οµάδα
εσόδου του ΟΠ∆:
α. Γραµµή ΟΠ∆ «Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α»+ έσοδα ΠΟΕ + έσοδα ΠΟΕ λογ. 32
Ο δήµος έχει πραγµατοποιήσει 502.367,00 ευρώ λιγότερα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ από
την στοχοθεσία για το Α τρίµηνο 2021 , ποσοστό 12,81% %. Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι µόνο
ο δείκτης ιδια έσοδα είναι θετικός .H αρνητική απόκλιση των άλλων δεικτών οφείλεται στις
επιπτώσεις από την πανδηµία του COVID-19 , στα ίδια έσοδα από φόρους και τέλη από την
µείωση της φορολογητέας ύλης (κλείσιµο επιχειρήσεων και την υποαπασχόληση) αλλά και από
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την µη πληρωµή των ανταποδοτικών τελών λόγω της αναστολή της εργασίας οικονοµικής
δραστηριότητας και από τα λοιπά περιοριστικά µέτρα.

β. Γραµµή ΟΠ∆ «ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α»
Το συνολικά έσοδα υστερούν κατά -1.658.458,00 ευρώ και σε ποσοστό -9,31% από την
στοχοθεσία στο Α τρίµηνο 2021. Η υστέρηση οφείλετε κατά κύριο λόγο στις κατά 630.072,00
µειωµένες επιχορηγήσεις από Π∆Ε και από Προγράµµατα Ε.Ε. Πρέπει όµως να σηµειωθεί και η
υστέρηση των ιδίων εσόδων του έτους που εν µέρει οφείλεται και στα περιοριστικά µέτρα λόγω
του COVID-19.

Έναντι των µειωµένων παραπάνω εισροών έχουµε:
Αυξηµένα κατά 160.877,68 ευρώ τα ίδια έσοδα
γ. Γραµµή ΟΠ∆ «ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»
Στον Α τρίµηνο έχουµε καταβάλει το ποσό των 2.394.196,00 από το σύνολο των απλήρωτων
υποχρεώσεων που είχαµε προϋπολογίσει ως υπόλοιπα την 31-12-2019. Την 31-03-2021 όλες οι
απλήρωτες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1.530.0 έναντι των 2.000.000,00 της στοχοθεσίας.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε το σχετικό νοµικό πλαίσιο (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 43 του Ν. 4257/2014 ,
ΦΕΚ-93Α/14-4-2014).
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 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.
Στην περίπτωση 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.
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Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω νοµικό πλαίσιο και τα συµπεράσµατα από την
ανάλυση των παραπάνω πινάκων εκτιµούµε ότι στην παρούσα χρονική στιγµή (Α τρίµηνο 2021) ο
προϋπολογισµός του έτους 2021 εκτελείται κανονικά µε δεδοµένα :
α. Το δείκτη ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ που είναι θετικός και
ανέρχεται σε 12,58%
β. Την απόκλιση των συνολικών εσόδων που οφείλετε κατά κύριο λόγο στις µειωµένες
επιχορηγήσεις από Π∆Ε και από προγράµµατα Ε.Ε και στις µειωµένες εισπράξεις λόγω covid
γ. Την συγκράτηση των δαπανών κάτω από τα όρια της στοχοθεσίας του τριµήνου.
δ. Την µείωση του απλήρωτων υποχρεώσεων.
Για το Α Τρίµηνο του 2021 πρέπει όµως να ληφθούν και να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις από την
πανδηµία του COVID-19 στα ίδια έσοδα από φόρους και τέλη από την µείωση της
φορολογητέας ύλης (κλείσιµο επιχειρήσεων και την υποαπασχόληση) αλλά και από την µη
πληρωµή των ανταποδοτικών τελών
λόγω
της
αναστολή της εργασίας οικονοµικής
δραστηριότητας και από τα λοιπά περιοριστικά µέτρα.
Η απαλλαγή από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισµού ύστερα και από τις
129/30-03-2020 & 12/2021 αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου των επιχειρήσεων που έχουν
αναστολή εργασιών θα δηµιουργήσει και την ανάγκη περιορισµού των ανάλογων εξόδων
λόγω της ανταποδοτικότητας των εσόδων.
Η απόκλιση των συνολικών εσόδων που οφείλετε στις µειωµένες εισπράξεις από
επιχορηγήσεις από Π∆Ε και από Προγράµµατα Ε.Ε.
επηρεάζει την εκτέλεση έργων που
συνδέονται µε τις επιχορηγήσεις και εκτελούνται µόνο όταν έχουµε εξασφαλισµένους τους
πόρους.
η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να προτείνει την συνέχιση εκτέλεσης του προϋπολογισµού
σύµφωνα µε την στοχοθεσία και για το επόµενο Β τρίµηνο 2021 µε την επιφύλαξη των
επιπτώσεων στα έσοδα από τον επιβολή των µέτρων για την αντιµετώπιση του covid-19 για την
διασφάλιση του στόχου συνολικά για την περίοδο «Ιανουάριος –Ιούνιος 2021».
Η Προϊστάµενη
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΦΥΓΕΤΑΚΗ

Παρακαλούμε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ την σχετική µε το θέµα εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία εξ ολοκλήρου
περιλαµβάνεται στο εισηγητικό τµήµα της παρούσης.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα στην εισήγηση αναφέρονται
αναλυτικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
•

Αποφασίζει σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν 3852/2010, την συνέχιση της
εκτέλεσης του προϋπολογισµού σύµφωνα µε την στοχοθεσία και για το επόµενο Β τρίµηνο 2021
αφού εκτιµηθούν οι επιπτώσεις από την πανδηµία του COVID-19 στα ίδια έσοδα και στα
ανταποδοτικά τέλη λόγω της αναστολής της οικονοµικής δραστηριότητας και των λοιπών

ΑΔΑ: ΨΚΠ5Ω1Ο-ΣΜ8

περιοριστικών µέτρων, ώστε να
διασφαλιστεί
ο
στόχος
συνολικά για την περίοδο
«Ιανουάριος – Ιούνιος 2021
. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την σχετική µε το θέµα εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και την 160/2021
απόφαση της
Οικονοµικής επιτροπής που αφορούν την ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εσόδων – Εξόδων A
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021- ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2021 - 31/03/2021 ,η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου
στο εισηγητικό τµήµα της παρούσης.

ΚΑΤΑ ψηφίζουν οι ∆Σ Γκουραµάνη Μαρία, Βαµβακάς Κωνσταντίνος, Βουλγαρίδου
Γεωργία, Μαάιτα Τζαµάλ Οδυσσέας, Σαριδάκης Ιωάννης και Μόττας Νικόλαος.
ΛΕΥΚΟ ψηφίζουν οι ∆Σ Καρπούζης Κωνσταντίνος, Αγαθοκλέους Άρτεµις και Τερζής
Πασχάλης.
Η απόφαση πήρε α.α.
118/19-04-21.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

