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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό 8/2020  της  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών 

 

Αριθμός Απόφασης  

    46/2020 

                            ΘΕΜΑ: 
Έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 
 

 

   

       Στους  Φιλιάτες  σήμερα την 16η    του μηνός Απριλίου   του έτους 2020 ημέρα  της 

εβδομάδας Μ. Πέμπτη    και ώρα 12:00 έως 14:00 μ.μ., συνήλθε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ( μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.λ.π.) σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με αρ.πρωτ:2907/10-4- 2020 έγγραφη 

πρόσκληση  του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως και στον κ. Δήμαρχο ,σύμφωνα :  α) με την παρ. 5 του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 

του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 

55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020). 

 

 Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία  . 
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Από τα απεσταλμένα email των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεφωνική 

επικοινωνία αυτών με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μποροδήμο Ιωάννη και 

την γραμματεία Δ.Σ., ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα(21) μελών 

συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην δια περιφοράς συνεδρίαση και οι 21 δημοτικοί 

σύμβουλοι ,οι  κατωτέρω: 

1. Μποροδήμος Ιωάννης- Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Κατσάρης Πέτρος 

3. Πανταζάκος Μιχαήλ 

4. Γκίκας Θωμάς 

5. Ευθυμίου – Βρακά Ελένη 

6. Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

7. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 

8. Γκίζας Χρήστος 

9. Σκόδρας Βασίλειος 

10. Τσότσης Δημήτριος 

11. Ντάφλου Ευθυμία(Έφη)  

12. Ζιάκας Γρηγόριος – Γραμματέας Δ.Σ. 

13. Σκεύης Δημήτριος 

14. Φερεντίνος Σπυρίδων 

15. Κολιομίχος Σπυρίδων 

16. Λένης Φίλιππος 

17. Τόλης Χριστόφορος 

18. Μπέλλος Άρης- Παναγιώτης 

19. Λιανός Ευάγγελος 

20. Καψάλης Δημήτριος- Αντιπρόεδρος 

21. Ρέγκας Λαέρτης 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κανείς 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας , κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

συνεδρίασης «Έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού», 

έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο  κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία , εισηγούμενη το θέμα  

εξέθεσε τα ακόλουθα: 

- Ισχύουσες Διατάξεις: 

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 
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εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 

4257/2014, ορίζονται τα εξής:  

«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. 

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  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται 

στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», 
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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. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο 

από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν 

συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα 

έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του Δήμου Φιλιατών. 

Συγκεκριμένα σας διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄  τριμήνου του έτους 2020 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄  τριμήνου του έτους 2020 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού  Α΄ τριμήνου του έτους 2020 

   Ύστερα από τα παραπάνω και  έχοντας υπ’ όψη : 

 

1. Τη σύνταξη της έκθεσης Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων,  Α΄ τριμήνου 2020 του 

Δήμου Φιλιατών, ο οποίος σας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  

 

2. Την κάτωθι με αριθμό 79/2020 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία καταρτίστηκε η σύνταξη  της  τριμηνιαίας έκθεσης Α΄  Τριμήνου έτους 

2020 του Δήμου Φιλιατών.  
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό με αριθμ. 13/2020 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών. 

                                       
 

       ΘΕΜΑ: «Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή για 

την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2020.» 

 

 
    Στους Φιλιάτες σήμερα την 15η  Απριλίου 2020  ημέρα Μ. Τετάρτη  και ώρα 11:00΄π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση ΔΙΑ 

ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φιλιατών σύμφωνα με α) του άρθρου 10 παρ. 1 

της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020 , β) της υπ΄αριθμ. πρωτ: 18318/13-

3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ , γ) της υπ΄αριθμ. 40 με αριθμ. πρωτ: 20930/31-3-2020 εγκυκλίου 

του ΥΠ.ΕΣ και δ)  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2906/10-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

κ. Προέδρου  που επιδόθηκε  νόμιμα με κάθε πρόσφορο μέσω σε όλα τα μέλη , σύμφωνα με 

το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018  

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (07) 

μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι(6) μέλη: 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1. Παππάς Σπυρίδων - Πρόεδρος                                1. Τόλης Χριστόφορος       

   2. Παππά – Μάλλιου Ουρανία  - Αντιπρόεδρος      

   3. Κατσάρης Πέτρος 

   4. Γκίζας Χρήστος 

   5. Μποροδήμος Κωνσταντίνος  

   6. Κολιομίχος Σπυρίδων  
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      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λώλη Άννα- Μαρία. 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

συνεδρίασης «Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή για την 

εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2020»,  έδωσε το λόγο στην 

 Αντιδήμαρχο Οικονομικών κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία , η οποία  εξέθεσε τα ακόλουθα: 

 Θέτω υπόψη σας την εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας:  

 
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Φιλιάτες  

10/4/2020 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ      Αρ.Πρωτ.  2885 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Τμήμα Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 

Προς:Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής 
 

Θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – 

Δαπανών έτους 2020 για το Α’ τρίμηνο» 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, 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 ανωτέρω έκθεση περιλαμβάνονταιυποχρεωτικά οι 

πίνακες που αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών και οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία από την πορεία εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού του Δήμου για την συγκεκριμένη περίοδο. 

Αναλυτικά, οι πίνακες περιλαμβάνουν: 

 Ως προς το σκέλος των εσόδων: Τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντακαι τα 

εισπραχθέντα ποσά 

 Ως προς το σκέλος των δαπανών: Τα προϋπολογισθέντα, τα δεσμευθέντα, τα 

τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα ποσά 

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. 

Ελληνική
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Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το 

παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των 

συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα 

διαύγεια).Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται 

στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τονΠροϊστάμενο των 

οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα 

πραγματοποιηθέντα έσοδα&έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 

βιβλία μας. 

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους 

πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα 

προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 1ου 

τριμήνου: 

1. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 

2. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  

3. Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού  

ΑΔΑ: Ψ28ΛΩΗΦ-ΨΕΙ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/03/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 3.281.842,66 859.431,92 26,19% 811.846,96 24,74% 94,46% 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 222.045,87 45.170,74 20,34% 45.170,74 20,34% 100,00% 

02 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 30.000,00 1.222,75 4,08% 1.222,75 4,08% 100,00% 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 564.417,49 82.881,05 14,68% 35.296,09 6,25% 42,59% 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 103.607,50 10.322,03 9,96% 10.322,03 9,96% 100,00% 

05 Φόροι και εισφορές 90.000,00 36,40 0,04% 36,40 0,04% 100,00% 

06 ΈΕσοδα από επιχορηγήσεις 2.249.539,80 719.723,95 31,99% 719.723,95 31,99% 100,00% 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 22.232,00 75,00 0,34% 75,00 0,34% 100,00% 

1 Έκτακτα έσοδα 3.499.972,14 58.214,35 1,66% 58.214,35 1,66% 100,00% 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 - 0,00 - - 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 53.546,72 11.820,36 22,07% 11.820,36 22,07% 100,00% 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.400.425,42 27.462,27 0,81% 27.462,27 0,81% 100,00% 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 - 0,00 - - 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 40.000,00 18.931,72 47,33% 18.931,72 47,33% 100,00% 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 596.654,14 91.891,08 15,40% 91.891,08 15,40% 100,00% 

21 Τακτικά έσοδα 594.654,14 91.891,08 15,45% 91.891,08 15,45% 100,00% 

22 Έκτακτα έσοδα 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.307.193,46 3.760.184,64 59,62% 167.215,66 2,65% 4,45% 

31 Εισπράξεις από δάνεια 2.547.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.760.193,46 3.760.184,64 100,00% 167.215,66 4,45% 4,45% 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 996.220,00 170.685,78 17,13% 164.464,24 16,51% 96,35% 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 836.300,00 146.214,12 17,48% 139.992,58 16,74% 95,74% 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 54.000,00 181,66 0,34% 181,66 0,34% 100,00% 

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 105.920,00 24.290,00 22,93% 24.290,00 22,93% 100,00% 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.047.319,75 4.047.319,75 100,00% 4.047.319,75 100,00% 100,00% 

Σύνολα εσόδων 18.729.202,15 € 8.987.727,52 € 47,99% 5.340.952,04 € 28,52% 59,42% 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/03/2020 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
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1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 5.099.031,86 € 4.079.868,77 € 80,01% 870.553,57 € 17,07% 757.483,22 € 735.018,51 € 14,41% 84,43% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.502.463,00 € 1.422.657,51 € 94,69% 372.332,04 € 24,78% 308.743,98 € 303.229,27 € 20,18% 81,44% 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 747.218,41 € 489.934,65 € 65,57% 94.042,91 € 12,59% 90.289,71 € 73.339,71 € 9,82% 77,99% 

62 Παροχές τρίτων 1.155.362,89 € 876.088,05 € 75,83% 122.921,88 € 10,64% 110.391,78 € 110.391,78 € 9,55% 89,81% 

63 Φόροι - τέλη 109.500,00 € 10.500,00 € 9,59% 56,00 € 0,05% 56,00 € 56,00 € 0,05% 100,00% 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 72.445,87 € 26.425,87 € 36,48% 1.244,96 € 1,72% 657,20 € 657,20 € 0,91% 52,79% 

65 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 

δημοσίας πίστεως 
112.577,01 € 70.894,25 € 62,97% 25.642,46 € 22,78% 25.642,46 € 25.642,46 € 22,78% 100,00% 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 493.112,04 € 347.004,44 € 70,37% 58.814,82 € 11,93% 26.203,59 € 26.203,59 € 5,31% 44,55% 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 853.352,64 € 835.218,26 € 97,87% 194.458,91 € 22,79% 194.458,91 € 194.458,91 € 22,79% 100,00% 

68 Λοιπά Έξοδα 53.000,00 € 1.145,74 € 2,16% 1.039,59 € 1,96% 1.039,59 € 1.039,59 € 1,96% 100,00% 

7 Επενδύσεις 6.612.196,58 € 4.110.282,29 € 62,16% 76.658,64 € 1,16% 22.691,14 € 22.691,14 € 0,34% 29,60% 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 
812.901,40 € 254.147,60 € 31,26% 30.510,20 € 3,75% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

73 Έργα 5.786.012,34 € 3.842.876,65 € 66,42% 37.890,04 € 0,65% 22.691,14 € 22.691,14 € 0,39% 59,89% 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 

εργασίες κλπ 
13.282,84 € 13.258,04 € 99,81% 8.258,40 € 62,17% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 
0,00 € 0,00 € - 0,00 € - 0,00 € 0,00 € - - 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 

προβλέψεις 
6.962.489,73 € 865.604,90 € 12,43% 720.247,43 € 10,34% 186.999,86 € 186.999,86 € 2,69% 25,96% 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 477.701,89 € 28.608,82 € 5,99% 546.990,15 € 114,50% 18.373,59 € 18.373,59 € 3,85% 3,36% 

82 Αποδόσεις 957.156,56 € 836.996,08 € 87,45% 173.257,28 € 18,10% 168.626,27 € 168.626,27 € 17,62% 97,33% 

83 
Επιχορηγούμενες πληρωμές 

υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 
0,00 € 0,00 € - 0,00 € - 0,00 € 0,00 € - - 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 5.527.631,28 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00% - 

9 Αποθεματικό 55.483,98 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00% - 

Σύνολα δαπανών 18.729.202,15 € 9.055.755,96 € 48,35% 1.667.459,64 € 8,90% 967.174,22 € 944.709,51 € 5,04% 56,66% 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 1ο Τρίμηνο 2020 Μεταβολή % 

1 2 3 3\2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.156.844,87 € 6.156.844,87 € 6.034.556,60 € 98,01% 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 1.209.050,95 € 1.209.050,95 € 1.094.775,08 € 90,55% 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 338.313,44 € 338.313,44 € 330.301,04 € 97,63% 

3. Λοιπές απαιτήσεις 4.609.480,48 € 4.609.480,48 € 4.609.480,48 € 100,00% 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.002.859,60 € 2.002.859,60 € 2.351.389,14 € 117,40% 
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1. Ταμείο 0,68 € 0,68 € 0,09 € 13,24% 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.002.858,92 € 2.002.858,92 € 2.351.389,05 € 117,40% 

Γ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
99.575,75 € 99.575,75 € 78,67 € 0,08% 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 7.684,67 € 7.684,67 € 78,67 € 1,02% 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 91.891,08 € 91.891,08 € 0,00 € 0,00% 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 651.282,57 € 651.282,57 € 633.899,48 € 97,33% 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 582.131,18 € 582.131,18 € 582.131,18 € 100,00% 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 69.151,39 € 69.151,39 € 51.768,30 € 74,86% 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 832.663,23 € 832.663,23 € 794.135,76 € 95,37% 

1. Προμηθευτές 625.224,59 € 625.224,59 € 557.820,59 € 89,22% 

2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 38.180,85 € 38.180,85 € 9.731,33 € 25,49% 

3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 309,59 € 309,59 € 21.386,72 € 6908,08% 

4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 168.948,20 € 168.948,20 € 205.197,12 € 121,46% 

Γ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
618.458,78 € 618.458,78 € 493.486,41 € 79,79% 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 618.458,78 € 618.458,78 € 493.486,41 € 79,79% 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

Από τους  ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ 

τριμήνου έτους 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις 

οποίες στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές 

αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα 

περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις: 

1. Ως προς το σκέλος των εσόδων: 

 Βεβαιώθηκε το 13,68% του 

προϋπολογισμούτων πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 0, 1 & 2 του 

προϋπολογισμού (1.009.537,35€ / 7.378.468,94 €) και το 47,99% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού των εσόδων. 

 Εισπράχθηκε το 8,25% επί του 

προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και της ομάδας 32 που κάνει αναφορά σε 

ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (1.129.168,05 € / 13.685.662,40 €) 

και το 28,52% επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων. 

 

2. Ως προς το σκέλος των εξόδων: 

 Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 

8,09% του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 6 

& 7 του προϋπολογισμού (947.212,21 € / 11.711.228,44 €) και το 8,90% επί του 

συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων. 

 Εξοφλήθηκε το 56,66% των 

υποχρεώσεων του Δήμου, είτε αυτές δημιουργήθηκαν κατά το Ατρίμηνο του 2020, είτε 

παλαιότερα (ΠΟΕ). 

 

3. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού: 

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά το Α’ τρίμηνο 

εμφανίζει μία σταθερή βελτίωση καθώς: 

 Οι υποχρεώσεις του Δήμου 

εμφανίζονται μειωμένες συγκριτικά με το Δ’ τρίμηνο του 2019 κατά 38.527,47 €. Το 

ποσό αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό καθώς παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός  

εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του Α τριμήνου, ο Δήμος πρόλαβε να  εξοφλήσει ένα 

σεβαστό ποσοστό των υποχρεώσεων του, με στόχο να μην δημιουργεί σωρευμένες 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές & συναλλασσόμενους του. 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα  εμφανίζονται 

αρκετά αυξημένα συγκριτικά με το Δ’ τρίμηνο του 2019 κατά το ποσό των 348.529,54 

€,γεγονός που αυξάνει τους, ήδη αρκετά καλούς, δείκτες ταμιακής ρευστότητας του 

Δήμου μας, και παράλληλα αποδεικνύει το καλό επίπεδο εισπραξημότητας των 

απαιτήσεων μας. Όμως, πρέπει να σημειωθεί πως η αύξηση αυτή βασίζεται κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της στην είσπραξη των αυξημένων επιχορηγήσεων από το κράτος 

προκειμένου να καλυφθούν οι επικείμενες ανάγκες που θα πραγματοποιεί ο Δήμος μας 

για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊούCOVIT 19. 

 Οι απαιτήσεις του Δήμου εμφανίζονται 

μειωμένες συγκριτικά με το Δ’ τρίμηνο του 2019  κατά το ποσό των 122.288,27 €, 

γεγονός που όπως αναφέραμε και παραπάνω αποδεικνύει το καλό επίπεδο 

εισπραξημότητας των απαιτήσεων μας. 

 Βάσει των ανωτέρω πρέπει να σημειωθεί 

πως το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό ύψους 8.385.945,74€, μείον 

άμεσες υποχρεώσεις ύψους 845.904,06 €) του Δήμου μας στις 31/03/2020 συγκριτικά 
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με αυτό που ήταν στις 31/12/2019, παρουσιάζει βελτίωση κατά το ποσό των 282.151,83 

€. 

 

Συνοψίζοντας, η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλιατώντου Α τριμήνου του 

έτους 2020 κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητική,γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα 

στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου. 

 

 

 

Ο Διευθυντής των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Θεοδώρου Ευάγγελος 

 

 

 

 

         Κατόπιν των ανωτέρων, συγκεντρώθηκαν όλες οι απόψεις των συμμετεχόντων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής στην ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση  οι οποίες έχουν ως εξής:  

Όλα τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με την εισήγηση της κας Παππά 

Μάλλιου Ουρανίας . 

 Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την καταγραφή όλων των απαντήσεων των μελών 

της και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κας Παππά Μάλλιου Ουρανίας ,  του άρθρου 

10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020 ,  την υπ΄αριθμ. 

πρωτ: 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ ,  της υπ΄αριθμ. 40 με αριθμ. πρωτ: 

20930/31-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  ,   το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ,Την εισήγηση του Προέδρου, Τις 

διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010, Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 

3852/2010, Την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’),Το με αριθμ. οικ. 

27161/04-07-2014 έγγραφο υπουργείου Εσωτερικών , τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Φιλιατών, έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 1/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ.10908/28-01-2020 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και    τη σύνταξη της έκθεσης του 

Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, Α ΄ τριμήνου του Δήμου Φιλιατών για το έτος 2020, ως 

το σχέδιο που κατατέθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία 

    

Αποφασίζει Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τη σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως απεικονίζεται στους ανωτέρους  

πίνακες . 

2. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού 

εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Φιλιατών. 
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                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2020. 

                                Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 

Τ.Σ.Υ.                                                               Τ.Υ. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

 

Παππάς Σπυρίδων 

 

 

 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Την έγκριση της με αριθμό 79/2020 ομόφωνης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε η τριμηνιαία έκθεση  Α΄ Τριμήνου έτους 2020 του Δήμου Φιλιατών. 

         Κατόπιν των ανωτέρων, συγκεντρώθηκαν όλες οι απόψεις των συμμετεχόντων μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου  στην ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση  οι οποίες έχουν ως εξής:  

Όλα τα μέλη του Δ.Σ.  δήλωσαν ότι συμφωνούν με την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Παππά – 

Μάλλιου Ουρανίας. 

 Το συμβούλιο  ύστερα από την καταγραφή όλων των απαντήσεων των μελών της και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου,   την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 

167/τ. Α’/30.10.2019),  την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού 

Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),   την με 

αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και   

την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), τις ανωτέρω 

σχετικές διατάξεις και την υπ΄αριθμ. 79/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , τους πίνακες 

1,2,και 3. 

  

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

  Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α΄   

Τριμήνου 2020 του Δήμου Φιλιατών σύμφωνα  με την αριθμ. 79/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία συντάχθηκε η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού του Δήμου (Α΄  τριμήνου 2020 ) όπως παρατίθεται αυτούσια στο σκεπτικό 
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της παρούσας απόφασης , μαζί με του οικονομικούς πίνακες που τη συνοδεύουν και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της.  

   Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ΄ 

άρθρο 227 του ν. 3852/2010 ( όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα 

άσκησης θεραπείας.  

 

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.  

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη 

συνεδρίαση αυτή. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. 

     

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2020. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές) 

            

    Ιωάννης Τ. Μποροδήμος 

 

Ακριβές αντίγραφο 

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

                                                Ιωάννης Τ. Μποροδήμος 
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