
  

 

                                                                      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                 Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                              απφ ηα πξαθηηθά ηεο 19εο/2021 
                                                     ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
                                                                                      Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο          
 *******   
Αξηζκόο  Απόθαζεο: 403/2021 
 
ΘΔΜA:    Σξηκεληαία έθζεζε εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ Γ' ηξηκήλνπ 2021 
 
     ηνλ Γήκν Βφιβεο θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηαπξνχ ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κελφο 
Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή  θαη ψξα 10:00 π.κ., 
ζπλήιζε ζε «Γηα δψζεο» ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο, χζηεξα απφ ηελ αξ. 17562/18-10-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 
δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν, ζχκθσλα κε ην αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018, ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο 
δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Κ.Τ.Α. Γ1α/ΓΠ.νηθ.30612/16-05-2020, ηεο 
Κ.Τ.Α. Γ1α/ΓΠ.νηθ.71342/06-11-2020 θαζψο θαη ησλ ππ’ αξηζ. 163/33282/29-05-2020, 
426/77233/13-11-2020 θαη 643/69472/24-09-2021  εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ.  
     Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/2010, 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα 
παξαθάησ έμη  (6) κέιε : 
 

Παξφληεο Απφληεο 

1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξφεδξνο Ο.Δ. 
2. Παληαδίδεο Νηθφιανο 
3. αββφπνπινο Υξήζηνο 
4. Κνξνζίδεο Ισάλλεο 
5. Όρνπλνο Βιαδίκεξνο 
6. Ρεηδέπεο Άγγεινο 

1. Γθνιηδάθεο Υξήζηνο 

 
Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 10:00. 
Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο:     11:00. 
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο Παπαδάθε Αιεμάλδξα γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  
     Σα κε αξ. 1 έσο θαη 2 ζέκαηα, κε αξ. απφθ. 401 έσο θαη 402, δελ αλαγξάθνληαλ ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε, αιιά ζπδεηήζεθαλ θαηφπηλ ηεο 400/2021 νκφθσλεο απφθαζεο ησλ 
παξφλησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. σο επείγνληα, γηα ιφγνπο Γεκνηηθνχ ζπκθέξνληνο θαη γηα ηελ 
νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  
 
     Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγήζεθε ην 1ν         
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ Σξηκεληαία έθζεζε εθηέιεζεο 
πξνυπνινγηζκνχ Γ' ηξηκήλνπ 2021. 
 
      ηε ζπλέρεηα αλέθεξε φηη, ζχκθσλα κε ηελ  πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή 

ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο 

κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 
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       Με ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ 

4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3979/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 

Α’93/14-4-2014), νξίδνληαη ηα εμήο: 

      « 9. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Δήκνπ, κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. 

Σηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη 

ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ 

πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Η έθζεζε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. Εάλ, κε 

ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, 

δηαπηζησζεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε 

είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα 

ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, κε απόθαζή ηνπ πνπ 

ιακβάλεηαη εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ζε απηό ηεο 

έθζεζεο από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηώλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία 

πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε 

πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, απηό δηαπηζηώλεηαη από 

ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, 

δπλάκελν απηό λα πξνβεί ζε αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξνεγνύκελν εδάθην. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο 

γηα έιεγρν. Η έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Δήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζην λ. 3861/2010 («Πξόγξακκα Δηαύγεηα»), γλσζηνπνηνύκελνη νη 

ζρεηηθνί αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΔΑ) ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη ζηελ 

νηθεία ππεξεζία Επηηξόπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ. 

3852/2010. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε 

ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ.» 

        Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδφζεθε ε αξηζκ. νηθ. 

40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β’) «Καζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ», ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ 

ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε 

ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Η ηξηκεληαία έθζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε 

ηα Τπνδείγκαηα 1 έσο θαη 3, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

        Με ηελ αξηζ. 13/2021 (ΑΓΑ: 9ΣΠΠΧ9Χ-Φ4Β) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεο ηνπ έηνπο 2021 θαη 

επηθπξψζεθε κε ην αξηζ. πξση. 11210/12-03-2021 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

 

ΑΔΑ: ΩΣΜ8Ω9Ω-72Ι



        Η αληίζηνηρε έθζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Β’ ηξηκήλνπ 2021 εγθξίζεθε απφ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ ππ’ αξ. 51/2021 απφθαζή ηνπ θαη έιαβε ΑΓΑ: ΦΙΠΓΧ9Χ-

ΣΟ3. 

 

        Με βάζε ηα παξαπάλσ ε πξντζηακέλε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε ην 

17466/15-10-2021 έγγξαθφ ηεο, θνηλνπνίεζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ εηζήγεζε κε 

ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

       πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή νη θάησζη πίλαθεο:  

 

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ εζφδσλ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2021. 

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο Π/Τ δαπαλψλ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2021. 

Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνχ Γ’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2021. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο είπε φηη, απφ ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ζηελ πνξεία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ κεηά ην πέξαο ηνπ Γ’ ηξηκήλνπ, ζχκθσλα 

κε ηα θξηηήξηα ηεο ΚΤΑ νηθ.34574 /2018 (ΦΔΚ 2942/20-7-2018), ηνπ κε αξ. πξση. 

44485/06-08-2018 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή αλακφξθσζε ησλ ΟΠΓ 2018 θαη δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

ζηνρνζεζίαο θαη ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηνπ ΟΠΓ» θαη ησλ 

νδεγηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’ «Παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ απνθιίζεσλ» εηζεγνχκαζηε 

φηη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ζα θαηαζηεί κε ξεαιηζηηθόο θαη 

άξα δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.  

 

Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη ν ζρεηηθφο ππνινγηζκφο θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα Β: 
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Πίνακας 1. Πίνακας ενδεικτικής στοχοθεσίας 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΧΟΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ: 2021 1 2 3 4 5 

Α ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΟΔΩΝ  

ΣΡΕΦΟΤΑ 
ΣΟΦΟΘΕΙΑ 

ΕΣΟΤ: Π/Τ 
ΕΣΟΤ ΠΟΤ 
ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ 
Ε ΣΟΦΟΤ  

Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ  Σεπτζμβριοσ 9μηνο 

Γραμμή 
1 Επιχορηγήσεις από Σακτικό Προϋπολογισμό 3.447.921 

220.995 393.580 261.258 
2.233.886 

Γραμμή 
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. 7.781.727 

239.875 227.929 2.429.103 
4.688.806 

Γραμμή 
3α Ίδια Έσοδα   4.022.368 

345.425 385.470 395.721 
2.881.467 

Γραμμή 
3β 

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 
πρώτη φορά 295.068 

14.038 2.339 2.260 
276.431 

Γραμμή 
4 

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις ΠΟΕ  312.925 

39.598 24.887 25.118 
228.899 

Γραμμή 
5 Λοιπά Έσοδα 1.912.900 

208.321 113.572 125.809 
1.315.179 

Α.1 ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕ 1-5 17.772.909 1.068.252 1.147.778 3.239.270 11.624.668 

Γραμμή 
6 Διαθέσιμα  

3.708.374         

Γραμμή 
7 Χρηματικό Τπόλοιπο 

3.640.721         

Α.2 
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ  (ύνολο 
Γραμμών 1-6) 21.481.282 
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Β ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΡΕΦΟΤΑ 
ΣΟΦΟΘΕΙΑ 

ΕΣΟΤ: Π/Τ 
ΕΣΟΤ ΠΟΤ 
ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ 
Ε ΣΟΦΟΤ  

Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ  Σεπτζμβριοσ 9μηνο 

Γραμμή 
1 Κόστος προσωπικού 3.333.229,09 

284.149 273.891 326.135 2.272.712 

Γραμμή 
2 Λοιπά έξοδα χρήσης 6.077.216,35 

450.561 471.707 705.823 3.695.051 

Γραμμή 
3 Δαπάνες για επενδύσεις  9.274.673,23 

1.038.592 342.146 2.235.150 6.863.338 

Γραμμή 
4 Πληρωμές ΠΟΕ  999.604,47 

49.838 0 286.658 945.650 

Γραμμή 
5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.691.780,00 

234.486 132.734 154.638 1.222.017 

Β.1 ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) 21.376.503,14 2.057.626 1.220.478 3.708.405 14.998.768 

Γραμμή 
6 Αποθεματικό 

37.126         

Β.2 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ (Γραμμές 
1 - 6) 

21.413.629         

      
    

Γ.1 
Ύψος Απλήρωτων Τποχρεώσεων κατά την 
31/12/2019 

616.347,90         

Γ.2 
Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους 
στοχοθεσίας 

  1.500.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

         
Δ  Σαμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (τόχος)   876.108 803.408 334.273 334.273 

             

Ε  Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (τόχος)   -623.892 -596.592 -1.065.727 -1.065.727 
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Πίνακας 2. Πίνακας ενδεικτικής εκτέλεσης προϋπολογισμού 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ: 2021 1 2 3 4 5 

Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΟΔΩΝ 

ΣΡΕΦΟΤΑ 
ΣΟΦΟΘΕΙΑ 

ΕΣΟΤ: Π/Τ 
ΕΣΟΤ ΠΟΤ 
ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ 
Ε ΣΟΦΟΤ  

Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ  Σεπτζμβριοσ 9μηνο 

Γραμμή 
1 Επιχορηγήσεις από Σακτικό Προϋπολογισμό 

  
      2.637.520 

Γραμμή 
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. 

  
      564.935 

Γραμμή 
3α Ίδια Έσοδα   

  
      3.077.405 

Γραμμή 
3β 

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 
πρώτη φορά 

  
      307.401 

Γραμμή 
4 

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από 
απαιτήσεις ΠΟΕ  

  
      154.238 

Γραμμή 
5 Λοιπά Έσοδα 

  
      1.259.672 

Α.1 ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕ 1-5 0       8.001.171 

Γραμμή 
6 Διαθέσιμα  3.708.374 

        

Γραμμή 
7 Χρηματικό Τπόλοιπο 

          

Α.2 
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ  (ύνολο 
Γραμμών 1-6) 11.709.544 
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Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΡΕΦΟΤΑ 
ΣΟΦΟΘΕΙΑ 

ΕΣΟΤ: Π/Τ 
ΕΣΟΤ ΠΟΤ 
ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ 
Ε ΣΟΦΟΤ  

Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ  Σεπτζμβριοσ 9μηνο 

Γραμμή 
1 Κόστος προσωπικού 

  
      2.352.086 

Γραμμή 
2 Λοιπά έξοδα χρήσης 

  
      2.420.245 

Γραμμή 
3 Δαπάνες για επενδύσεις  

  
      278.984 

Γραμμή 
4 Πληρωμές ΠΟΕ  

  
      901.454 

Γραμμή 
5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

  
      1.361.407 

Β.1 ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) 0       7.314.175 

Γραμμή 
6 Αποθεματικό 9.674 

        

Β.2 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ (Γραμμές 
1 - 6) 

7.323.850         

Γ.1 
Ύψος Απλήρωτων Τποχρεώσεων κατά την 
31/12/2020 

616.348         

Γ.2 Απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του μήνα         956.244 

             

Δ  Σαμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)         4.395.369 

             

Ε  Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Εκτέλεση)         3.439.125 
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Α) 
      Σφνοψη υπολογιςμών Από Πίνακα 1 Από πίνακα 2 Εκτζλεςθ μείον ςτόχοσ 

Κατηγορίεσ Στοχοθεςίασ Στόχοσ (Υπολογιςμόσ) Εκτέλεςη (Υπολογιςμόσ) Αποκλίςεισ (Υπολογιςμόσ) 

Ίδια ζςοδα και ζςοδα ΠΟΕ (3α+3β+4) 3.386.797 2.881.467+276.431+228.899 3.539.044 3.077.405+307.401+154.238 152.247 
3.539.044-
3.386.797 

Σφνολο εςόδων (Α.1) 11.624.668   8.001.171   - Δεν υπολογίηεται 

Σφνολο εςόδων (Α.1) και διακεςίμων 
ζναρξθσ (6) 

15.333.042 11.624.668+3.708.374 11.709.545 8.001.171+3.708.374 -3.623.497 
11.709.545-
15.333.042 

Σφνολο εξόδων (Β.1) 14.998.768   7.314.175   -7.684.593 
7.314.175-
14.998.768 

Ταμειακό αποτζλεςμα ΟΠΔ (Δ)= 
(Α.1)+(6)-(Β.1) 

334.274 
11.624.668+3.708.374-
14.998.768 

4.395.370 
8.001.171+3.708.374-
7.314.175 

4.061.096 
4.395.370 - 
334.274 

Απλιρωτεσ υποχρεώςεισ (Γ2) 1.400.000   956.244   -443.756 956.244-1.400.000 

Οικονομικό αποτζλεςμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ)-
(Γ.2) 

-1.065.726 334.274-1.400.000 3.439.126 4.395.370 - 956.244 4.504.852 
3.439.126 -(- 
1.065.726) 

       Άρα θ ποςοςτιαία απόκλιςθ του 
τριμινου 

      Απόκλιςθ Οικονομικοφ Αποτελζςματοσ 
ΟΠΔ x 100 = 4.504.852 x 100 = 29,38 

  Στόχοσ ςυνόλου εςόδων και 
διακεςίμων ζναρξθσ 

 
15.333.042 

    

       και θ απόκλιςθ Ιδίων εςόδων και 
εςόδων ΠΟΕ 

      

       Απόκλιςθ Ιδίων εςόδων και εςόδων 
ΠΟΕ x100 = 152.247 x100= 4,50 

  Στόχοσ Ιδίων εςόδων και εςόδων ΠΟΕ 
 

3.386.797 
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      Καινχκαζηε ινηπφλ λα ππνβάινπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε 

απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο 

2021. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο 

 

 ηελ  πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010  

 ε αξηζκ. νηθ. 40038/09.09.2011 (ΦΔΚ 2007/09.09.2011 ηεχρνο Β’) «Καζνξηζκφο ησλ 
ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ» 

 ηελ αξηζ. 13/2021 (ΑΓΑ: ΑΓΑ: 9ΣΠΠΧ9Χ-Φ4Β) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε 
ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεο ηνπ έηνπο 
2021 θαη επηθπξψζεθε κε ην αξηζ. πξση. 11210/12-03-2021 έγγξαθν ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

 ηελ ΚΤΑ 34574/05.07.2018 (ΦΔΚ 2942/20.07.2018 ηεχρνο Β’) 
«Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ζηνρνζεζίαο, ππνινγηζκνχ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 
παξαθνινχζεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ OTA θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ πνπ 
απνηεινχλ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο 
Απηνηέιεηαο ησλ OTA - ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο 
ησλ OTA» 

 ηελ ππ’ αξ. 51/2021 απφθ. Γ.. κε ΑΓΑ: ΦΙΠΓΧ9Χ-ΣΟ3 «Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο 
εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Βφιβεο Β΄ ηξηκήλνπ 2021». 

 ηα έζνδα - έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απνηππψλνληαη ζηα βηβιία 
θαη ζηνηρεία ηνπ δήκνπ Βφιβεο 

 ηελ εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        Αθνχ έιεγμε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην Γ’ ηξίκελν, δελ 

δηαπίζησζε ηελ χπαξμε ππεξεθηηκεκέλσλ εζφδσλ ή εζφδσλ πνπ δελ ζα εηζπξαρζνχλ 

έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο. Γελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

        Τπνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο 2021 

ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ 

έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. 

 

        Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, εκθαλίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο νη νπνίνη 

επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο: 

 

Πίλαθαο 1:  Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ  Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 

έηνπο 2021. 

Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ  Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ 

έηνπο 2021. 

Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνχ  Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2021. 
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       Η παξνχζα λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

 

                               Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α 403/2021 
 

  Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
Παληαδίδεο Νηθόιανο  

αββόπνπινο Υξήζηνο  
Κνξνζίδεο Ησάλλεο 

Όρνπλνο Βιαδίκεξνο 
Ρεηδέπεο Άγγεινο 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 
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