ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 29461/15.7.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Γεωργάκης Ευάγγελος, 4. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6.
Αντωνίου Ευαγγελία, 7. Νικήφόρος Ιωάννης, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας,
10. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 11. Δημητρόπουλος Άγγελος, 12. Γιαννάκης Χρήστος, 13. Γιαννόπουλος
Γεώργιος, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Κυριακουλέας Παύλος, 16. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 17. Βασιλείου
Ανδρέας, 18. Καλούδης Κων/νος, 19. Σερέτη Χριστίνα, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Αναγνώστου Ιωάννης, 22.
Ευσταθίου Αναστάσιος, 23. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 24. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 25. Αραμπατζής
Γαβριήλ, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 28. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 29.
Μπενάς Γεώργιος, 30. Πούλος Ιωάννης, 31. Πίκουλα Αργυρώ, 32. Κοκοτίνης Χρήστος και 33. Σόφης
Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1. Ανδρουλάκη –Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Βιδάλης

Παναγιώτης, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Καλλαρύτης Χρήστος, 6. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 7. Λαγκαδινός
Θεοφάνης και 8. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ.
Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 269/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού,
έτους 2011.
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης,
Τσατσούλη και Μαργαρώνης)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 136/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε
την έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2011, που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους
2011.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2011, η
οποία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 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 Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)

•

εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 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 Δήμων 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.
Δ. 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. 3852/10, 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 αριθ. 103/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους
2011 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 12011/8945/13-4-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία
του Β’ τριμήνου του έτους 2011
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.
Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό
Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα
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Β. Έξοδα και Πληρωμές
με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.
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Έσοδα και Εισπράξεις
Κωδικοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Αριθμοί

Προϋπολογισμός

Απολογισμός

2011 σε ευρώ

Β΄τριμήνου

2011

σε ευρώ
0

Τακτικά Έσοδα

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις

25.572.988

5.373.178,20

5.572.380

906.908,12

για επενδύσεις)
2

Έσοδα παρελθόντων ετών .

4.270.100

42.303,28

31

Εισπράξεις από Δάνεια

------------

.............

32

Εισπρακτέα

τα

3.590.535

27.916,49

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.

4.813.132

1.372.441,88

βεβαιωθέντα

υπόλοιπα
έσοδα

κατά

από

παρελθόντα έτη
4
Φορέων και Τρίτων.
5

604.327
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους.

13

5.029.042,50

210.000

49.452.504.50

7.932.747.97

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Σύνολο Πόρων
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Έξοδα και Πληρωμές
Κωδικοί

Έξοδα και Πληρωμές

Αριθμοί

Προϋπολογισμός 2011

Απολογισμός B΄

σε ευρώ

τριμήνου 2011
σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

63, 64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

14.307.194,71

3.475.274,94

5.765.788,16

658.162

691.768,45

47.747,75

10.500

--------------

3.673.840,96

114.193,74

8.155.379,39

1.253.094,01

68.276,30

-------------

4.742.665,99

926.512,91

Τοκοχρεολύσια δανείων ( Δάνεια
651

για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
)

66
67, 68
81
82, 85

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά
έξοδα
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε
…
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
….
Επενδύσεις

………………
71

Αγορές

1.708.262,42

135.894

73

Έργα

9.249.148,74

266.331,46

74

Μελέτες

712.299,88

………………

75
652

Συμμετοχή σε
επιχειρήσεις…………
Τοκοχρεολύσια δανείων

--------------------

………………

232.220

63.150,86

135.160,55

……………….

49.452.405.55

6.940.361,67

επενδύσεων
9111

Αποθεματικό
Σύνολο εξόδων και πληρωμών
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Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Εγκρίνει την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2011, που αφορά την υλοποίηση του
προϋπολογισμού, έτους 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 136/2011 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής καθώς και στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 269/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 5.8.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

