ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 42ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 316/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µηνός Οκτωβρίου του
έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 21649/25-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Βικέντιος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
θέµατος της ηµερήσιας
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9
διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ τριµήνου 2019 για τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋπολογισµού».
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµ. Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Ιωάννα Γαζή,
υπάλληλο του Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών
της Ο.Ε. τα εξής:
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.
Από 01.01.2011 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 (Α΄ 138) και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (Α΄ 93), 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, ως προς 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
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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.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «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 ∆ήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα, που
επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Με την αριθµ. 513/2018 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας κατάρτισε και ψήφισε τον
προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του έτους 2019.
Η ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόµιµη σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό µε την αριθµ.
πρωτ. 15926/23-01-2019 (Α∆Α:Ψ648OΡ1Φ-ΙΜ4) απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Με βάση τα παραπάνω, η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου, αφού έλαβε υπόψη της:


την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)



την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει



την αριθ. 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» Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.


την υπ’ αριθ. 513/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία ψηφίστηκε ο
Προϋπολογισµός και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2019. Η εν
λόγω απόφαση, εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 15926/23-01-2019 (Α∆Α:Ψ648OΡ1Φ-ΙΜ4) απόφαση του Γεν.
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.


τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του
∆ήµου Λευκάδας
εισηγούµαστε προς την οικονοµική επιτροπή:

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση Γ’ τριµήνου 2019, ως προς τα
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλονται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική
επιτροπή, εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες, όπως έχουν συµπληρωθεί από την οικονοµική υπηρεσία
του ∆ήµου, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως
αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου Λευκάδας.
Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ’ τριµήνου του έτους 2019.
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ’ τριµήνου του έτους 2019.
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού Γ’ τριµήνου του έτους 2019.

β. Σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, προκύπτουν τα εξής:
1. Η Οµάδα του Προϋπολογισµού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α, έχει ποσοστό εισπραξιµότητας σε σύγκριση µε τα
βεβαιωθέντα ποσά 92,01, το οποίο εκτιµάται ως απόλυτα ικανοποιητικό, καθώς ουσιαστικά ταυτίζεται µε την
ποσοστιαία χρονική διάρκεια εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού έως σήµερα -9µηνο έτους 2019-.
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2. Στην Οµάδα 1: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α παρατηρείται µεγάλη υστέρηση, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των
εσόδων της συγκεκριµένης Οµάδας, είναι επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες από την Κεντρική ∆ιοίκηση, οι
οποίες όµως δεν έχουν σταθερό ρυθµό κατανοµής και αναµένονται. Σηµειωτέον ότι οι εν λόγω επιχορηγήσεις,
αναφέρονται κυρίως σε έργα, ήδη ενταγµένα στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και για τα οποία, έχουν εκδοθεί
σχετικές αποφάσεις χρηµατοδότησής τους. Για τους λοιπούς Κ.Α. της Οµάδας αυτής – 15 και 16-, τα έσοδα
κινούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο, λόγω των προσπαθειών είσπραξης από πλευράς της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου.
3. Στην Οµάδα 2: ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το υψηλό
ποσοστό εισπραξιµότητας, έγκειται στο γεγονός ότι οι συνταχθέντες χρηµατικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι των
εσόδων αυτών, βεβαιώθηκαν «εν τη ευρεία εννοία» κατά τις αρχές του έτους, συνεχιζόµενης µέχρι και σήµερα
της διαδικασίας αυτής. Είναι δε διαρκείς οι προσπάθειες τόσο της συλλογής στοιχείων από το Τµήµα Εσόδων
για τη σύνταξη και των υπολοίπων χρηµατικών βεβαιωτικών καταλόγων όσο βεβαίως και της αύξησης της
εισπραξιµότητας των ήδη βεβαιωθέντων (κυρίως µέσω προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας).
Επιπροσθέτως λαµβάνονται και άλλα µέτρα, όπως η δέσµευση φορολογικής ενηµερότητας και κατασχέσεις
λογαριασµών εις χείρας τρίτων.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο για την Οµάδα Εσόδων 0 όσο και για τις Οµάδες 1 και 2 που περιλαµβάνουν
ως επί το πλείστον τα ίδια έσοδα του ∆ήµου (κυρίως οι Οµάδες 0 και 2), το ποσοστό εισπραξιµότητας
κινείται εντός των στόχων που έχουν τεθεί από το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) για το
9µηνο 2019 .
4. Στην Οµάδα 3: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. και κυρίως στον Κ.Α. 32, η
εισπραξιµότητα υπολείπεται σε µεγάλο ποσοστό. Η ψήφιση του Νόµου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α΄/15-05-2019)
που ρυθµίζει τις οφειλές των τρίτων προς τους ΟΤΑ και τα Νοµικά τους Πρόσωπα στις εκατό (100) δόσεις,
έναντι του προηγούµενου Νόµου 4152/2013 που όριζε τις οφειλές των τρίτων προς τους ΟΤΑ στις δώδεκα (12)
δόσεις συνέβαλε καθοριστικά στη υστέρηση των εσόδων του ∆ήµου. Επιπροσθέτως, η ψήφιση της αρ. 145/3009-2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που ορίζει την παράταση υποβολής των αιτήσεων των ρυθµίσεων
των βεβαιωµένων οφειλών στους δήµους µέχρι 31-12-2019, επιβαρύνει επιπλέον την υστέρηση των εσόδων.
Άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και είναι εξίσου σηµαντικοί, όπως:
1. η γενικότερη δυσµενή οικονοµική κατάσταση των πολιτών
2. η µη έγκαιρη εξόφληση των δόσεων των οφειλών τους, που επιφέρει τη διαγραφή τους από το
καθεστώς των ρυθµίσεων.
Παρακαλούµε για την έγκριση των κάτωθι πινάκων:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

Κ.Α.
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41
42
43
5

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

Τακτικά Έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία
Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσίων
Φόροι και εισφορές
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Λοιπά τακτικά έσοδα
Έκτακτα Έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
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.
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων
Επιστροφές χρηµάτων
Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα)
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους
Σύνολα εσόδων

Προϋπ/σµός
1
9.903.786,37
105.000,00
53.000,00
4.696.383,57
331.180,00
95.435,00
3.778.347,71
844.440,09
39.956.829,50
0,00
2.068.496,92
37.666.632,58
2.000,00
211.600,00
8.100,00
1.759.223,20
1.759.223,20
0,00
7.335.592,03
0,00
7.335.592,03
3.937.725,59
3.535.200,00
97.735,59
304.790,00
6.962.542,39
69.855.699,08

Βεβαιωθέντα
2
7.306.939,44
86.466,41
38.306,57
3.020.302,02
274.513,29
134.557,45
2.897.291,31
855.502,39
2.793.721,08
595,00
463.467,40
2.087.497,31
2.250,50
235.355,87
4.555,00
1.534.531,17
1.534.531,17
0,00
7.077.850,09
0,00
7.077.850,09
2.075.074,56
1.785.028,53
56.666,03
233.380,00
6.962.542,39
27.750.658,73

%
2/1
73,78
82,35
72,28
64,31
82,89
140,99
76,68
101,31
6,99
22,41
5,54
112,53
111,23
56,23
87,23
87,23
96,49
96,49
52,70
50,49
57,98
76,57
100,00

Εισπραχθέντα
3
6.723.278,61
51.966,41
38.306,57
2.520.266,35
274.117,13
85.828,45
2.897.291,31
855.502,39
2.785.108,97
595,00
460.498,64
2.087.497,31
2.250,50
229.712,52
4.555,00
1.232.158,85
1.232.158,85
0,00
884.747,64
0,00
884.747,64
2.075.074,56
1.785.028,53
56.666,03
233.380,00
6.962.542,39
20.662.911,02

%

%

3/1
67,89
49,49
72,28
53,66
82,77
89,93
76,68
101,31
6,97
22,26
5,54
112,53
108,56
56,23
70,04
70,04

3/2
92,01
60,10
100,00
83,44
99,86
63,79
100,00
100,00
99,69
100,00
99,36
100,00
100,00
97,60
100,00
80,30
80,30

12,06

12,50

12,06
52,70
50,49
57,98
76,57
100,00

12,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

4
Σελίδα 1 από 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019

Κ.Α.

6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71
73
74
75
8
81
82
83
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 αναλώσιµων
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά Έξοδα
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ
Τίτλοι παγίας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις µη είσπραξης
Αποθεµατικό
Σύνολα δαπανών

Προϋπ/σµός

∆εσµευθέντα

%

Τιµολ/ντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

16.654.306,44
6.114.447,74
1.266.652,60
3.205.414,41
138.200,00
1.209.397,90
719.664,13
3.048.065,10
893.464,56
59.000,00
41.287.191,33
601.280,00
39.942.056,80
738.854,53
5.000,00
11.861.397,78
2.188.239,22
3.632.935,59
0,00
6.040.222,97
52.803,53
69.855.699,08

15.298.338,83
5.980.263,28
1.054.798,09
2.852.178,54
110.198,50
946.931,07
716.555,00
2.736.971,18
842.221,45
58.221,72
21.026.086,93
360.737,71
20.217.958,70
447.390,52
0,00
5.775.439,22
2.188.239,22
3.587.200,00
0,00
0,00
0,00
42.099.864,98

91,86
97,81
83,27
88,98
79,74
78,30
99,57
89,79
94,26
98,68
50,93
59,99
50,62
60,55
0,00
48,69
100,00
98,74
0,00
0,00

10.042.539,36
4.174.186,02
586.553,96
2.108.516,10
38.997,88
445.130,67
514.051,74
1.588.390,66
561.812,64
24.899,69
3.306.706,36
292.802,44
2.790.410,10
223.493,82
0,00
4.145.896,31
2.188.239,22
1.957.657,09
0,00
0,00
0,00
17.495.142,03

60,30
68,27
46,31
65,78
28,22
36,81
71,43
52,11
62,88
42,20
8,01
48,70
6,99
30,25
0,00
34,95
100,00
53,89
0,00
0,00

9.707.986,66
4.173.726,02
504.603,37
1.970.894,90
38.997,88
425.208,83
514.051,74
1.497.891,59
557.712,64
24.899,69
3.249.320,31
292.452,45
2.744.174,74
212.693,12
0,00
2.635.211,28
677.554,19
1.957.657,09
0,00
0,00
0,00
15.592.518,25

9.227.596,30
3.921.575,98
480.258,45
1.869.559,60
38.997,88
382.551,45
514.051,74
1.437.988,87
557.712,64
24.899,69
2.631.248,10
257.906,05
2.180.498,93
192.843,12
0,00
2.595.715,52
653.684,19
1.942.031,33
0,00
0,00
0,00
14.454.559,92

55,41
64,14
37,92
58,33
28,22
31,63
71,43
47,18
62,42
42,20
6,37
42,89
5,46
26,10
0,00
21,88
29,87
53,46

91,89
93,95
81,88
88,67
100,00
85,94
100,00
90,53
99,27
100,00
79,57
88,08
78,14
86,29
62,61
29,87
99,20

0,00
0,00

5
Σελίδα 2 από 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
Τέλος
Προηγούµενου
Έτους
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)
1.
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)
2.
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο (30.10)
3.
Λοιπές απαιτήσεις (33)
Β.
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)
1.
Ταµείο (38.00)
2.
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας (38.03 + 38.04)
Γ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)
1.
Έξοδα επόµενων χρήσεων (36.00)
2.
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)
3.
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)

1
7.520.550,99
7.326.251,68
0,00
194.299,31
6.048.264,40
-87.198,98
6.135.463,38
1.216.650,45
0,00
1.216.650,45
0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Α.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)
1.
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)
2.
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)
Β.
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)
1.
Προµηθευτές (50)
3.
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)
4.
Ασφαλιστικοί οργανισµοί (55)
5.
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (53 - 53.17)
Γ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)
1.
Έσοδα επόµενων χρήσεων (56.00)
2.
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) (56.01)
3.
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)

5.956.972,00
6.245.838,15
-288.866,15
967.088,42
1.433.996,81
-735.652,39
27.249,16
241.494,84
597.756,72
0,00
597.756,72
0,00

1

Προηγούµενο
τρίµηνο
2
7.681.270,20
7.486.970,89
0,00
194.299,31
7.094.234,75
958.771,37
6.135.463,38
1.216.650,45
0,00
1.216.650,45
0,00
2
5.603.475,31
6.245.838,15
-642.362,84
1.671.653,70
2.124.643,66
-735.332,21
31.939,54
250.402,71
597.756,72
0,00
597.756,72
0,00

Γ' Τρίµηνο
2019
3
7.282.047,02
7.087.747,71
0,00
194.299,31
6.208.351,10
72.887,72
6.135.463,38
1.216.650,45
0,00
1.216.650,45
0,00
3
5.446.727,19
6.245.838,15
-799.110,96
1.674.458,88
2.124.643,66
-735.260,48
32.874,69
252.201,01
597.756,72
0,00
597.756,72
0,00

Μεταβολή
%
3/2
-5,20
-5,33
0,00
-12,49
-92,40
0,00
0,00
0,00

3/2
-2,80
0,00
24,40
0,17
0,00
-0,01
2,93
0,72
0,00
0,00

6
Σελίδα 3 από 3

7

Στη συνέχεια η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: Θα ψηφίσω την εισήγηση µε τις εξής
παρατηρήσεις: Υπάρχει υστέρηση στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου, όπως προκύπτει
από τον κωδικό 73 στην έκθεση εξόδων. Και στα ανταποδοτικά, κωδικός 03, στην έκθεση εσόδων, υπάρχει µία
υστέρηση 500.000 € µεταξύ των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων. Επίσης να εκδοθούν οι λογαριασµοί
ύδρευσης στη ∆Ε Απολλωνίων.

•
•
•

Μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού η Ο.Ε. έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 παρ. η του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ τριµήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισµού, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 316/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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