
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
        ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
        ΕΔΡΑ:  ΠΥΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     103  /2016

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της
Πλατείας  Νέστορος  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  (1ος όροφος),  σήμερα  την  29η  του  μηνός
Ιουλίου  του  έτους  2016  ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  11:30,  η  Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την
αριθμ.  13840  και  από  25.07.2016 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  κ.  Πετρόπουλου
Παναγιώτη  που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους – Μέλη της  Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75 του
νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια
διάταξη.    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος,

Κοντογόνης Περικλής, Σαρδέλης Ιωάννης, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη)    
ΑΠΟΝΤΕΣ 

(έστω και αν νομίμως κλήθηκαν)
Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του.

     Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής η Σκόκου
Αντωνία, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.  Πετρόπουλος Παναγιώτης αφού διαπίστωσε ότι
υφίσταται νόμιμη απαρτία, καθότι επί συνόλου  επτά (7), βρίσκονται παρόντες έξι (6) και απόντες
ένας (1), όπως αναφέρονται πιο πάνω κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της συνεδρίασης της

Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Σύνταξη  έκθεσης  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού  B΄  τριμήνου  οικονομικού  έτους 2016  Δήμου  Πύλου –  Νέστορος  » και
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα σχετικά στοιχεία του θέματος και ζήτησε
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΄΄Καλλικράτης΄΄» στην αρχή της συνεδρίασης να
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

     Το  θέμα αυτό  κρίθηκε με  την  απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού  αριθμού των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής ως κατεπείγον, συζητήθηκε προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης και ελήφθη απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία. 
     Συνεχίζοντας  ο  κ.  Πρόεδρος  είπε  ότι,  έχουμε  την  εισήγηση του  κ.  Διευθυντή  Οικονομικών
Υπηρεσιών  του  Δήμου  μας  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  για  την  σύνταξη  Έκθεσης
Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης  του  Προϋπολογισμού Β΄  τριμήνου 2016,  καθώς και  την  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ Π.Υ. 2016_Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 τα οποία έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

B΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 Δήμου Πύλου – Νέστορος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 

29/07/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
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«Εισήγηση  του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Πύλου-Νέστορος προς την Οικονομική Επιτροπή για τη σύνταξη

έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού B΄ τριμήνου
οικονομικού έτους 2016»

Σύμφωνα με το άρθρο 72  «Οικονομική Επιτροπή– Αρμοδιότητες» του N. 3852/10
(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»  η Οικονομική Επιτροπή παρ. 1 ….. β) 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.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  266  «Προγραμματισμός,  προϋπολογισμός  και  θέματα
οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» του N. 3852/10  όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-14) ……  παρ. 9.  Η οικονομική επιτροπή,
έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου,
μετά  τη  λήξη  κάθε  τριμήνου  υποβάλλει  στο  δημοτικό  συμβούλιο  έκθεση  για  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 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  Δήμου  και  στο  διαδίκτυο,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στο  ν.  3861/2010  («Πρόγραμμα  Διαύγεια»),  γνωστοποιούμενοι  οι  σχετικοί
αριθμοί  διαδικτυακής  ανάρτησης  (ΑΔΑ)  στον  Ελεγκτή  Νομιμότητας  και  στην  οικεία
υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
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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  αριθ. οικ. 40038/9-9-2011
(ΦΕΚ 2007 Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των
στοιχείων  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στην  έκθεση  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού των Δήμων 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
Δήμου.  Η  τριμηνιαία  έκθεση  των  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού
των  Δήμων,  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τα  Υποδείγματα  1  έως  και  3,  που
επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με  την  υπ’  αριθ.  293/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ψηφίστηκε  ο
προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το οικονομικό έτος 2016
και  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  πρωτ.  113340/4886/11-1-2016  (ΑΔΑ:  7ΛΤΞΟΡ1Φ-ΟΔΟ)
απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς επίσης και τα
έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και
στοιχεία του Δήμου μας, μετά τη λήξη του B΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2016

υποβάλλουμε
προς την Οικονομική Επιτροπή

Τα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη τριμηνιαία έκθεση
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού B΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016,
όπως εμφανίζονται στους τρεις (3)  συνημμένους πίνακες,  που  έχουν συμπληρωθεί
από  τα  αρμόδια  τμήματα  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  που
ενσωματώνονται στην παρούσα εισήγηση:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων B΄ τριμήνου 2016.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εξόδων B΄ τριμήνου 2016.
Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού B΄ τριμήνου 2016.

Στους πίνακες  απεικονίζονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού
εσόδων και δαπανών από 1-1-2016 έως 31-6-2016 και εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο
κωδικό  τα Έσοδα (προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα & εισπραχθέντα) και τα Έξοδα
(προϋπολογισθέντα,  δεσμευθέντα,  τιμολογηθέντα,  ενταλθέντα  και  πληρωθέντα)
όπως έχουν διαμορφωθεί τα ποσά αυτά στο τέλος του τριμήνου.
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Παρατηρήσεις και αναλύσεις επί των ανωτέρω στοιχείων.

Επί του πίνακα 1: ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
κωδικοί που χρίζουν ανάλυση βάσει του ρυθμού υλοποίησης βεβαίωσης και

είσπραξης

 Κ.Α. 01 «Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία»
Η ολοκλήρωση των βεβαιώσεων για τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία γίνεται
σταδιακά στο οικονομικό έτος ανάλογα με την αφετηρία αναπροσαρμογής των
μηνιαίων μισθωμάτων, ώστε να εφαρμόζονται οι τιμαριθμικές αναπροσαρμογές
του ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της ΕΣΥΕ, όπως ρητώς αναφέρονται
στα μισθωτήρια συμβόλαια. Το ποσοστό βεβαίωσης 71,45% κρίνεται ικανοποιητικό
δεδομένου ότι τα τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρης εισπράττονται κατά
το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους στην διεξαγωγή του πανηγυριού της Χώρας.

 Κ.Α. 02  «Πρόσοδοι από κινητή περιουσία»
Αφορά τους τόκους καταθέσεων. Η ρυθμός βεβαίωσης και είσπραξή  τους γίνεται
με τη λήξη των εξαμήνων.

 Κ.Α. 03  «Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα»
Στην  υπηρεσία  καθαριότητα-ηλεκτροφωτισμός  τα  έσοδα  κινούνται  εντός  της
στοχοθεσίας. 
Αναφορικά  με  την  υπηρεσία  ύδρευσης  ο  ρυθμός  βεβαιώσεως  των  χρηματικών
καταλόγων τελών υδρεύσεως, καθυστερεί και πολλές φορές σε υπέρμετρο βαθμό
και  βγάζουν εκτός στοχοθεσίας τις  αντίστοιχες ομάδες εσόδων.  Το γεγονός ότι
αυτό  συμβαίνει  σε  συγκεκριμένες  Τοπικές  Κοινότητες,  θα  πρέπει  να
προβληματίσει  τη  δημοτική αρχή επί της αρτιότερης οργάνωσης της υπηρεσίας
ύδρευσης. Σε κάθε περίπτωση έγινε μία σημαντική προσπάθεια το τρίμηνο αυτό
να  μετρηθούν  οι  υδρομετρητές  ώστε  να  τρέξουν  οι  περίοδοι  βεβαιώσεως  των
λογαριασμών νερού και ως το τέλος του χρόνου να εκδοθούν λογαριασμοί και για
το τρέχον έτος.

 Κ.Α. 04  «Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών»
Το τέλος ακίνητης περιουσίας αποδίδεται ως κρατική επιχορήγηση προς το τέλος
του έτους, ενώ τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων εισπράττονται κυρίως τους
δύο  καλοκαιρινούς  μήνες  Ιούλιο  και  Αύγουστο.  Όσον  αφορά το  Τέλος  επί  των
ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών αποδίδεται μαζί με το ΦΠΑ  μετά την λήξη
του  3ου τριμήνου  και  αφορά  ένα  σημαντικό  ποσό  λόγω  της  αυξημένης
κατανάλωσης  και  επισκεψημότητας  στην  περιοχή  κατά  τους  μήνες  Ιούλιο  και
Αύγουστο. Τα ανωτέρω στοιχεία αιτιολογούν τη χαμηλή είσπραξη.

 Κ.Α. 05 «Φόροι και εισφορές»
Το  ποσοστό  βεβαίωσης  και  είσπραξης  (45,36%)  οφείλεται  στο  Φόρο
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων που επιβλήθη από 1-1-2015 σε όλες τις Κοινότητες του
Δήμου.
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 Κ.Α. 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις»
Τα έσοδα από τους ΚΑΠ που προορίζονται για τις λειτουργικές δαπάνες του δήμου
εισπράτονται  ανά  μήνα.  Έως  σήμερα  δεν  έχει  αποδοθεί  η  επιχορήγηση  των
παλαιών οφειλών (έως του τέλους του τρέχοντος έτους θα πρέπει να καταβληθούν
στον Δήμο 552.968,24 ευρώ ΚΑ 0619).  Για το λόγο αυτό το ποσό βεβαίωσης και
είσπραξης δεν προσεγγίζει το 50% (1/2). 

 Κ.Α. 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα»
Το  χαμηλό  ποσοστό  βεβαίωσης  και  είσπραξης  οφείλεται  στο  ότι  το  τέλος
διαφήμισης  αποδίδεται από το κράτος στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

 Κ.Α. 13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες»
Η  απόκλιση στον Κ.Α.  13  όπου το  ποσοστό είσπραξης  είναι  χαμηλό,  οφείλεται
λόγω της καθυστέρησης απόδοσης από το κράτος των πέντε δόσεων της ΣΑΤΑ
2016  και  της  απόδοσης  μόνο  211.143,37  ευρώ για  πληρωμή  έργων  του  Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

 Κ.Α. 15 «Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα
Η  βεβαίωση  των  εσόδων  που  προκύπτουν  από  τη  κατηγορία  αυτή  κινείται  σε
ικανοποιητικό ποσοστό (49,07%) σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ποσά.

 Κ.Α. 21 «Έσοδα ΠΟΕ τακτικά»
Η βεβαίωση των εσόδων που προκύπτουν από τη κατηγορία αυτή κινείται σε καλό
ποσοστό (42,07%) σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

 Κ.Α. 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών»
Το ποσοστό είσπραξης του απογραφικού καταλόγου κυμαίνεται περίπου στο ύψος
του 20% σε ετήσια βάση (το υπόλοιπο προϋπολογίζεται ως επισφάλεια στα έξοδα
Κ.Α. 85). Το ποσό λοιπόν των  189.618,96 (6,99%) ως εισπραχθέντα δεν μπορεί να
θεωρηθεί ικανοποιητικό.  Όμως η εισπραξιμότητά τους υπολείπεται επειδή με τις
ρυθμίσεις  των  βεβαιωμένων  οφειλών  με  βάση  τις  διατάξεις  του  Ν.  4321/15
καταβάλλονται  οι  οφειλές τμηματικά σε  βάθος χρόνου.  Σε κάθε περίπτωση το
Ταμείο  πρέπει  να  μεριμνά  και  να  εφαρμόζει  τις  κείμενες  διατάξεις  για  την
είσπραξη των ποσών αυτών.

Επί του Πίνακα 2: ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
κωδικοί που χρίζουν ανάλυση βάσει του ρυθμού υλοποίησης της τιμολόγησης,

της ενταλματοποίησης και της πληρωμής
 
 Κ.Α. 6 «Έξοδα χρήσης»

Όλοι  οι  επιμέρους  κωδικοί  της  ομάδας  αυτής  κινούνται  σε  ικανοποιητικό
ποσοστιαίο επίπεδο. Τα τιμολογηθέντα κινούνται στο  37,44% και τα πληρωθέντα
στο 31,47%.
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 Κ.Α. 7 «Επενδύσεις»
Κ.Α.  73.  Το  μικρό  ποσοστό  τιμολογήσεων  και  πληρωμών  οφείλεται  στην
ολοκλήρωση χρηματοδότησης  για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων,
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), καθώς επίσης και στην μη
απόδοση μέχρι σήμερα των δόσεων της ΣΑΤΑ

 Κ.Α. 9 «Αποθεματικό»
Το  χαμηλό  ύψος  του  διαμορφούμενου  αποθεματικού  προσδιορίζει  και  την
ανελαστικότητα που παρουσιάζει πολλές φορές ο μη έγκαιρος προσδιορισμός των
αναγκών των υπηρεσιών, σε ένα μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο περιβάλλον.

Επί του πίνακα 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 Η  αύξηση  των  απαιτήσεων  από  φόρους  και  τέλη  (30+33)  κατά  3,17%  (από
2.877.131,39  σε  2.968.361,70  ευρώ)  πρέπει  να  προβληματίσει  την  υπηρεσία
είσπραξης (Ταμείο)  για την περαιτέρω ενεργοποίησή της αλλά και για επιβολή
όλων των προβλεπομένων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης πέραν της δέσμευσης
του Α.Φ.Μ. των οφειλετών.

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45.00) μειώνονται σταθερά.

5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

%%% ΕισπραχθένταΒεβαιωθένταΠροϋπ/σμόςΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝΚ.Α.

3/23/12/1 321

0 Τακτικά Έσοδα  5.681.114,10  2.224.904,83  2.138.540,43 39,16  37,64  96,12

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  195.159,84  139.440,80  53.076,40 71,45  27,20  38,06

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  50.000,00  18.498,42  18.498,42 37,00  37,00  100,00

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  1.682.500,00  536.906,44  536.906,44 31,91  31,91  100,00

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  155.286,52  24.896,17  24.896,17 16,03  16,03  100,00

05 Φόροι και εισφορές  120.000,00  54.435,12  54.435,12 45,36  45,36  100,00

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  3.437.442,24  1.447.652,88  1.447.652,88 42,11  42,11  100,00

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  40.725,50  3.075,00  3.075,00 7,55  7,55  100,00

1 Έκτακτα Έσοδα  10.155.579,04  408.447,81  408.447,81 4,02  4,02  100,00

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  0,00  0,00  0,00

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  75.000,00  98.851,50  98.851,50 131,80  131,80  100,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  9.946.211,44  244.916,57  244.916,57 2,46  2,46  100,00

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  3.200,00  2.233,73  2.233,73 69,80  69,80  100,00

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  126.167,60  61.908,72  61.908,72 49,07  49,07  100,00

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  5.000,00  537,29  537,29 10,75  10,75  100,00

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.256.000,00  528.354,09  436.696,33 42,07  34,77  82,65

21 Τακτικά έσοδα  1.256.000,00  528.354,09  436.696,33 42,07  34,77  82,65

22 Έκτακτα έσοδα  0,00  0,00  0,00

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  2.713.142,70  2.700.123,68  189.618,96 99,52  6,99  7,02

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  2.713.142,70  2.700.123,68  189.618,96 99,52  6,99  7,02

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  2.211.211,20  568.145,21  564.404,23 25,69  25,52  99,34

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  2.146.211,20  564.419,05  560.678,07 26,30  26,12  99,34

42 Επιστροφές χρημάτων  65.000,00  3.726,16  3.726,16 5,73  5,73  100,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  4.446.254,25  4.446.254,25  4.446.254,25 100,00  100,00  100,00

 10.876.229,87  8.183.962,01 26.463.301,29Σύνολα εσόδων

Σελίδα 1 από 3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

%%%% ΠληρωθένταΕνταλθένταΤιμολ/νταΔεσμευθένταΠροϋπ/σμόςΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝΚ.Α.

5/35/13/12/1 54321

6 Έξοδα  7.390.806,17  6.354.020,47  2.766.955,06  2.700.526,78  2.325.951,41 85,97  37,44  31,47  84,06

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  3.627.491,95  3.391.488,87  1.378.564,18  1.378.564,18  1.198.081,85 93,49  38,00  33,03  86,91

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  660.961,48  579.167,26  233.898,99  229.464,99  166.297,56 87,62  35,39  25,16  71,10

62 Παροχές τρίτων  1.365.220,00  1.152.792,93  677.143,04  646.616,50  604.762,39 84,44  49,60  44,30  89,31

63 Φόροι - τέλη  128.600,00  108.585,00  11.699,39  10.398,68  10.398,68 84,44  9,10  8,09  88,88

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  196.403,00  67.566,78  58.005,12  54.737,26  21.843,07 34,40  29,53  11,12  37,66

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  354.400,00  334.895,58  137.887,08  137.887,08  137.681,76 94,50  38,91  38,85  99,85

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  392.850,00  300.896,61  80.121,13  53.221,96  39.643,10 76,59  20,39  10,09  49,48

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  618.379,74  413.725,31  185.300,46  185.300,46  142.907,33 66,90  29,97  23,11  77,12

68 Λοιπά Έξοδα  46.500,00  4.902,13  4.335,67  4.335,67  4.335,67 10,54  9,32  9,32  100,00

7 Επενδύσεις  13.598.612,27  11.598.284,84  790.227,85  704.394,87  508.996,99 85,29  5,81  3,74  64,41

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.068.653,48  972.738,11  0,00  0,00  0,00 91,02  0,00  0,00

73 Έργα  12.211.661,71  10.368.274,65  790.227,85  704.394,87  508.996,99 84,90  6,47  4,17  64,41

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  318.297,08  257.272,08  0,00  0,00  0,00 80,83  0,00  0,00

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  5.466.450,52  1.455.918,16  1.487.955,88  923.064,95  892.052,30 26,63  27,22  16,32  59,95

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  1.035.495,31  957.990,26  997.345,41  432.454,48  407.266,16 92,52  96,32  39,33  40,84

82 Αποδόσεις  2.176.711,20  497.927,90  490.610,47  490.610,47  484.786,14 22,88  22,54  22,27  98,81

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  2.254.244,01  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00

9 Αποθεματικό  7.432,33  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00

 3.727.000,70 4.327.986,60 5.045.138,79 19.408.223,47 26.463.301,29Σύνολα δαπανών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Μεταβολή

%

Β' Τρίμηνο

2016

Προηγούμενο 

τρίμηνο

Τέλος 

Προηγούμενου

Έτους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  2.762.034,22  2.877.131,39  2.968.361,79  3,17

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  2.712.383,84  2.827.481,01  2.918.711,41  3,23

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  49.650,38  49.650,38  49.650,38  0,00

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  4.455.061,27  4.964.211,86  4.457.184,15 -10,21

1. Ταμείο (38.00)  6.055,80  901,41  4.502,92  399,54

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  4.449.005,47  4.963.310,45  4.452.681,23 -10,29

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  639.369,90  639.369,90  639.369,90  0,00

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  639.369,90  639.369,90  639.369,90  0,00

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  2.107.136,75  2.073.346,76  2.039.556,77 -1,63

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  2.107.136,75  2.073.346,76  2.039.556,77 -1,63

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  222.838,03  398.997,00  625.328,74  56,73

1. Προμηθευτές (50)  923.124,86  1.003.687,46  1.043.562,39  3,97

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) -781.423,51 -791.908,27 -781.831,47 -1,27

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  18.906,68  56.216,23  150.313,02  167,38

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  62.230,00  131.001,58  213.284,80  62,81

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  124.069,99  115.326,87  115.326,87  0,00

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  124.069,99  115.326,87  115.326,87  0,00

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00

Σελίδα 3 από 3
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Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε υπόψη της τα
ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 75 του νόμου 3852/2010, των
άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

     Εγκρίνει την πορεία του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος Β΄ Τριμήνου 2016, όπως
ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
     Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρο  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Αντιδήμαρχο  κ.  Παναγιώτη
Πετρόπουλο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  103/2016

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

           Πύλος   29/07/2016
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

                                                                          ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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