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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
==================== 

Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Πoλυγύρoυ 

 
 

ΘΕΜΑ :  «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
Προϋπολογισµού έτους 2011»  
 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δέκα οκτώ (18) Απριλίου 2011 και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την 

υπ’ αριθ. 6023/11-4-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

    Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 

επτά µέλη :  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ζωγράφος Αστέριος          Ουδείς 
2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος                                                                               
3. Πλιάκος Αστέριος 
4.  Σαράντη Μαρία 
5.  Μπογδάνος Κων/νος 
6.  Καπλάνης Θωµάς  
7. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος 

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Ψαθά Κωνσταντία.                                  
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   Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε 

τα εξής :  

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 7028/03.02.2004 (Φ.Ε.Κ. 253/09-2-2004 τεύχος Β’) Καθορισµός 
του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:  
 
1. Ο Προϋπολογισµός των δήµων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισµό εσόδων 
και προϋπολογισµό δαπανών 
 
Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: 
• τακτικά έσοδα 
• έκτακτα έσοδα 
• έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 
• εισπράξεις ∆ανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονοµικά Έτη) 
• εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 
• χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης.  
 
Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: 
• λειτουργικές δαπάνες χρήσης 
• επενδύσεις 
• πληρωµές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 
• αποθεµατικό. 
 
2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισµού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό 
αριθµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων των ∆ήµων 
ακολουθεί το ακόλουθο σύστηµα: 
Τα έσοδα διακρίνονται σε οµάδες µε χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθµούς) για κάθε οµάδα 
ως ακολούθως: 
• τακτικά έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 0, 
• έκτακτα έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 1, 
• έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 
µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 2, 
• εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη µε χαρακτηριστικό 
στοιχείο τον αριθµό 3, 
• εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 4. Στο 
τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθµό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές 
χρηµάτων, 
• χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 
5. 
Κάθε οµάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες µε την παράθεση, παραπλεύρως του 
χαρακτηριστικού αριθµού της οµάδας των εσόδων, ενός αριθµού από 0-9. Κάθε κατηγορία 
αναλύεται σε υποκατηγορίες, µε την περαιτέρω παράθεση ενός ακόµη αριθµού από 0-9. 
Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαµβάνει το είδος κάθε εσόδου, µε την παράθεση ενός 
ακόµη αριθµού 0-9. Έτσι, η οµάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα µονοψήφιο αριθµό, 
η κατηγορία εσόδων µε διψήφιο αριθµό, η υποκατηγορία µε τριψήφιο αριθµό και το είδος 
του εσόδου µε τετραψήφιο αριθµό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: 
• λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 6, 
• Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισµού, έργα κλπ) µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 7, 
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• πληρωµές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 8, 
• Το αποθεµατικό χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό 9. 
Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω µεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων 
οµάδων εξόδων και πληρωµών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την 
παράθεση, παραπλεύρως της οµάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθµού 0-9 για να οριστεί η 
κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθµού 0-9 για την υποκατηγορία και την 
προσθήκη ακόµη ενός αριθµού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωµής. 
3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισµού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή 
στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 
4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθµό αναγράφονται: 
 
Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. 
 
Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαµορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων 
δαπανών του προηγούµενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του 
δήµου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισµού. 
 
Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εσόδων και 
δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισµός. 
 
∆. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το 
οποίο αφορά ο προϋπολογισµός. 
 
Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαµορφώθηκαν µετά 
από κάθε αναµόρφωση. 
 
 
Σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 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.  
 
Για την κατάρτιση της ενδιάµεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής 
κατάστασης προϋπολογισµού- απολογισµού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 
(ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων 
και κοινοτήτων.  

 

    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη : α)  την Κ.Υ.Α. 7028/03.02.2004 και β) την περίπτωση β’ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Έσοδα και Εισπράξεις 

  

Κωδικοί 
Αριθµοί 

Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισµός 
σε ευρώ 

Απολογισµός 
τριµήνου σε 
ευρώ 

 
0  
  
 
1 (πλην 13) 
  
 
 
2  
  
 
31  
  
 
32 
  
 
 
4 
 
 
 
5  
 
  
 
13 

Τακτικά Έσοδα 
  
 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις) 

 
 

Έσοδα παρελθόντων ετών   

  
 

Εισπράξεις από ∆άνεια   

  
 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη  

 
 

Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφαλιστικών 
Φορέων και Τρίτων. 

  
 

Χρηµατικό υπόλοιπο οικονοµικού έτους 
2011 

  
 
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   
  
 
Σύνολο Πόρων 

 
  
 
 
  

  
2.252.485,60  
  
  
       

29.139,12 
  
 
 
    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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 Έξοδα και Πληρωµές 
 

Κωδικοί 
Αριθµοί 

Έξοδα και Πληρωµές Προϋπολογισµός 
σε ευρώ 

Απολογισµός 
τριµήνου σε 

ευρώ 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  1.060.150,88 

61, 62 Αµοιβές και παροχές τρίτων       50.059,40 

63, 64  Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα       75.000,00 

651 Τοκοχρεολύσια δανείων        70.323,13 

66 Προµήθειες – Αναλώσεις υλικών                0,00 

67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα   1.302.090,36 

81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.     183.603,81 

82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις      226.496,17 

  
Επενδύσεις 

  

71 Αγορές                 0,00 

73 Έργα      109.035,76 

74 Μελέτες                 0,00 

75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις       42.945,75 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων        47.413,69 

 
9111 

 
Αποθεµατικό 

               0,00 

  
Σύνολο εξόδων και πληρωµών 

 3.167.118,95 

 
 

Παρατηρήσεις: Στο Α΄ τρίµηνο του 2011 δεν είχε ψηφιστεί ο Προϋπολογισµός για το 
οικονοµικό έτος 2011, αλλά ο ∆ήµος Πολυγύρου δούλευε σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 
καθώς και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 45/2011 µε δωδεκατηµόρια του Προϋπολογισµού του 
2010.  
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 37/2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                                 Υπογραφή                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασµα 
Πoλύγυρoς  18 Απριλίου 2011 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
       
 
                                                     ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
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