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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 9/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα νθηώ (18) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 9/14.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
14
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Γθνιόεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ : Οπδείο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο,
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, γ) Βαγησλάο Κσλ/λνο, Οιύλζνπ,
δ) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ ε) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, Βξαζηάκσλ.
Αξηζκόο ζέκαηνο:
θαηεπείγνλ

6ν Τπνβνιή ηεο ηξηκεληαίαο έθζεζεο εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 186
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 6ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί
ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «Σύκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α. 7028/03-02-2004 (ΦΔΚ 253/09-22004 Τεύρνο Β’, Καζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,
νξίδνληαη ηα εμήο:
1. Ο Πξνϋπνινγηζκόο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ δηαθξίλεηαη ζε πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ
θαη πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ
Α. Σα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε:
•
ηαθηηθά έζνδα
•
έθηαθηα έζνδα
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•
•
•
•

έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά
εηζπξάμεηο Γαλείσλ θαη απαηηήζεσλ από Π.Ο.Δ. (Παξειζόληα Οηθνλνκηθά Έηε)
εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ
ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο.

Β. Οη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε:
•
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο
•
επελδύζεηο
•
πιεξσκέο Π.Ο.Δ., ινηπέο απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο
•
απνζεκαηηθό.
2. Τν θάζε είδνο εζόδνπ ή εμόδνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ραξαθηεξίδεηαη από έλα θσδηθό
αξηζκό, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Η θσδηθνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ Γήκσλ
αθνινπζεί ην αθόινπζν ζύζηεκα:
Τα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε νκάδεο κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία (αξηζκνύο) γηα θάζε νκάδα σο
αθνινύζσο:
•
ηαθηηθά έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 0,
•
έθηαθηα έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 1,
•
έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά κε
ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 2,
•
εηζπξάμεηο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο από παξειζόληα έηε κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν
ηνλ αξηζκό 3,
•
εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 4. Σην
ηειεπηαίν απηό ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν, ηνλ αξηζκό 4, εληάζζνληαη θαη νη επηζηξνθέο
ρξεκάησλ,
•
ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 5.
Κάζε νκάδα εζόδσλ, δηαηξείηαη ζε θαηεγνξίεο κε ηελ παξάζεζε, παξαπιεύξσο ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ ηεο νκάδαο ησλ εζόδσλ, ελόο αξηζκνύ από 0-9. Κάζε θαηεγνξία
αλαιύεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, κε ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ελόο αθόκε αξηζκνύ από 0-9. Κάζε
ππνθαηεγνξία εζόδνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο θάζε εζόδνπ, κε ηελ παξάζεζε ελόο αθόκε
αξηζκνύ 0-9. Έηζη, ε νκάδα ησλ εζόδσλ ραξαθηεξίδεηαη από έλα κνλνςήθην αξηζκό, ε
θαηεγνξία εζόδσλ κε δηςήθην αξηζκό, ε ππνθαηεγνξία κε ηξηςήθην αξηζκό θαη ην είδνο ηνπ
εζόδνπ κε ηεηξαςήθην αξηζκό. Τα έμνδα δηαθξίλνληαη ζε:
•
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ρξήζεσο, κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 6,
•
Δπελδύζεηο (αγνξέο θαη θαηαζθεπέο πάγηνπ εμνπιηζκνύ, έξγα θιπ) κε ραξαθηεξηζηηθό
ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 7,
•
πιεξσκέο από ππνρξεώζεηο Π.Ο.Δ. θαη ινηπέο δαπάλεο θαη απνδόζεηο κε
ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 8,
•
Τν απνζεκαηηθό ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ αξηζκό 9.
Καη γηα ηα έμνδα ηζρύεη ε ίδηα σο άλσ κεζνδνινγία ππνδηαίξεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
νκάδσλ εμόδσλ θαη πιεξσκώλ ζε θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο θαη είδνο εμόδνπ. Με ηελ
παξάζεζε, παξαπιεύξσο ηεο νκάδαο, ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ 0-9 γηα λα νξηζηεί ε
θαηεγνξία, ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ελόο αξηζκνύ 0-9 γηα ηελ ππνθαηεγνξία θαη ηελ
πξνζζήθε αθόκε ελόο αξηζκνύ 0-9 πνπ ραξαθηεξίδεη ην είδνο ηνπ εμόδνπ ή ηεο πιεξσκήο.
3. Όιεο νη εγγξαθέο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ γίλνληαη ζην αλαιπηηθόηεξν επίπεδν δειαδή ζηνλ
ηεηξαςήθην θσδηθό ή πεξαηηέξσ όπνπ απαηηείηαη όπσο π.ρ. ζηα έξγα.
4.
Απέλαληη ζε θάζε θσδηθό αξηζκό αλαγξάθνληαη:
Α. ν ηίηινο ηνπ εζόδνπ ή δαπάλεο θαηά θεθάιαην.
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Β. ηα πνζά ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ όπσο ηειηθά δηακνξθώζεθαλ εζόδσλ θαη εληαιζέλησλ
δαπαλώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ δήκνπ
ή ηεο θνηλόηεηαο, θαηά ην ρξόλν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Γ. ηα πνζά ησλ ςεθηζζέλησλ από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην εζόδσλ θαη δαπαλώλ,
ηνπ έηνπο ην νπνίν αθνξά ν πξνϋπνινγηζκόο.
Γ. ηα πνζά ησλ εγθξηζέλησλ από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα εζόδσλ θαη δαπαλώλ, ηνπ έηνπο ην
νπνίν αθνξά ν πξνϋπνινγηζκόο.
Δ. ζε εηδηθή ζηήιε, θαηαρσξνύληαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο όπσο δηακνξθώζεθαλ κεηά από
θάζε αλακόξθσζε.
ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010,
ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά
ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε
ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ. Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ
παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο επηιέρζεθε ην πξόηππν ηεο ζπλνπηηθήο
θαηάζηαζεο πξνϋπνινγηζκνύ- απνινγηζκνύ εζόδσλ –εμόδσλ ηεο ΚΥΑ 7028/03.02.2004
(ΦΔΚ 253/09.02.2004 ηεύρνο Β’) Καζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ.
ηνπο θάησζη πίλαθεο εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθό
Α. Τα έζνδα θαη Δηζπξάμεηο θαη ηα
Β. Έμνδα θαη Πιεξσκέο κε ηα Πξνϋπνινγηζζέληα θαη ηα ηειηθά απνινγηζηηθά δηακνξθσκέλα
πνζά ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ.
Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο
Κσδηθνί
Αξηζκνί

0
1 (πιελ 13)
2
31
32
4
5
13

Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο

Πξνϋπνινγηζκόο
ζε επξώ

Ταθηηθά Έζνδα

Απνινγηζκόο
ηξηκήλνπ
ζε
επξώ

2.252.485,60

Έθηαθηα έζνδα (πιελ επηρνξεγήζεηο γηα
επελδύζεηο)
Έζνδα παξειζόλησλ εηώλ
Δηζπξάμεηο από Γάλεηα
Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα
έζνδα θαηά ηα παξειζόληα έηε
Δηζπξάμεηο
ππέξ
Γεκνζίνπ,
Αζθαιηζηηθώλ Φνξέσλ θαη Σξίησλ.
Φξεκαηηθό ππόινηπν νηθνλνκηθνύ έηνπο
2011
Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο
ύλνιν Πόξσλ

3

9.139,12
134.335,32
0,00
119.769,86
239.177,52
1.063.677,77
0,00
3.838.585,19
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Έμνδα θαη Πιεξσκέο
Κσδηθνί
Αξηζκνί

Έμνδα θαη Πιεξσκέο

Πξνϋπνινγηζκόο ζε
επξώ

60
61, 62

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ

Απνινγηζκόο
ηξηκήλνπ ζε
επξώ
1.060.150,88
50.059,40

63, 64
651
66
67, 68
81
82, 85

Φόξνη – ηέιε, ινηπά γεληθά έμνδα
Τνθνρξενιύζηα δαλείσλ
Πξνκήζεηεο – Αλαιώζεηο πιηθώλ
Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο, ινηπά έμνδα
Πιεξσκέο γηα ππνρξεώζεηο Π.Ο.Δ.
Λνηπέο απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο

75.000,00
70.323,13
0,00
1.302.090,36
183.603,81
226.496,17

Επενδύζεις
71
73
74

Αγνξέο
Έξγα
Μειέηεο

75

Σπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο

42.945,75

652

Τνθνρξενιύζηα δαλείσλ επελδύζεσλ

47.413,69
0,00

9111

Απνζεκαηηθό

0,00
109.035,76
0,00

3.167.118,95
ύλνιν εμόδσλ θαη πιεξσκώλ
Παξαηεξήζεηο: ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2011 δελ είρε ςεθηζηεί ν Πξνϋπνινγηζκόο γηα ην νηθνλνκηθό
έηνο 2011, αιιά ν Γήκνο Πνιπγύξνπ δνύιεπε ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/2010 θαζώο θαη ηελ
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 45/2011 κε δσδεθαηεκόξηα ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2010.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, θαη ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. ηελ Κ.Τ.Α. 7028/03-02-2004
(ΦΔΚ 253/09-2-2004 Σεύρνο Β θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δγθξίλεη ηελ ηξηκεληαία έθζεζε εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, ε νπνία ειέγρεη θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 186/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 21-4-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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