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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής  Επιτροπής  »  (Άρθρο  75, 

Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ 
Τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας

1. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
2. ΔΟΒΑ ΧΑΡΙΣΗ
3. ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
4. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΜΠΑΝΤΗ ΘΩΜΑΗ
6. ΧΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη  δημόσια  τακτική   συνεδρίαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής,  που  θα  διεξαχθεί  στη   Νιγρίτα  και  στο 
Δημοτικό  Κατάστημα την  10      η       μηνός Ιουλίου έτους 2012,  ημέρα Τρίτη   
και  ώρα  12.00   για  τη  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στο  παρακάτω 
συνημμένο θέμα

1. Καθορισμός  όρων  δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 61.179,56€.

2. Έγκριση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου 
(δημοτικό αναψυκτήριο Νιγρίτας)

3. Διάθεση πιστώσεων

4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων 
Καστανοχωρίου, Αγίου Δημητρίου & Αηδονοχωρίου.

5. Έγκριση  απολογισμού  εσόδων-  εξόδων  Α΄  & Β  τριμήνου   για  τον  έλεγχο 
υλοποίησης του  προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Αριθμός Απόφασης 84/2012
Καθορισμός  όρων  δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 61.179,56€.

Με την απόφαση μας αυτή καλούμαστε να εγκρίνουμε τους όρους για το τακτικό 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με  το σύστημα με  ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης για 
επιλογή αναδόχου  του  έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΡΟΜΟΥ  ΣΤΟ  Δ.Δ.  ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ» 
προϋπολογισμού 61.179,56€
που  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3669/08  και  τους  όρους  της 
αριθμ.19/2012 μελέτης που εγκρίθηκε με την αριθμ.166/10-05-2012 ΑΔΣ. 

Το έργο είναι  γραμμένο στο προυπολογισμό του Δήμου έτους 2012 στο  Κ.Α. 
30.7333.16.

Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  σε  ημέρα  και  ώρα  που  θα  ορισθεί  με  την 
διακήρυξη  του  Δημάρχου  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  που  αποτελείται  από 
υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου όπως παρακάτω:
Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη Πολιτικός μηχανικός υπάλληλος του Δήμου
Ντάλη Σταμάτη Μηχανολόγος μηχανικός υπάλληλος του Δήμου 
Σαμαρά Βασιλική Πολιτικός μηχανικός υπάλληλος του Δήμου 

με αναπληρωτές
Δάρατζη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου 
Καμαράκη Δέσποινα υπάλληλος του Δήμου
Μποστάνη Θωμά  υπάλληλος του Δήμου

Οι όροι του διαγωνισμού είναι αυτοί που περιγράφονται στην παραπάνω σχετική 
μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.  
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Αριθμός Απόφασης 85/2012
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού 

ακινήτου(δημοτικό αναψυκτήριο Νιγρίτας)
Κηρύσσοντας ο πρόεδρος τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε 

τα εξής:
Την Πέμπτη στις  21/06/2012 και  ώρα 11.οο με 12.οο ώρα λήξης  προσφοράς 

πραγματοποιήθηκε (βάσει της αριθμ.112α/2012 Α.Δ.Σ της αριθμ.60/2012 της αριθμ.70 
και της αριθμ.81 Α.Ο.Ε.) τρίτη (δεύτερη επαναληπτική) δημοπρασία για την εκμίσθωση 
του δημοτικού Δημοτικό αναψυκτήριο Νιγρίτας και διάρκεια μίσθωσης τέσσερα (4) έτη, 
αρχομένης από της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης έως την 31-12-
2015 με ποσό πρώτης προσφοράς 100€ μηνιαίως. Η δημοπρασία απέβη άκαρπη για 
τρίτη φορά, καθώς δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κατόπιν αυτού προτείνω να 
γίνει τέταρτη δημοπρασία (τρίτη επαναληπτική) την Πέμπτη 21-06-2012 με τους 
όρους όπως ορίσθηκαν με τις προηγούμενες αριθμ.60/2012 και αριθμ.81/2012 Α.Ο.Ε. 
με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των …..€ την Πέμπτη στις  26/07/2012 και ώρα 
11.οο με 12.οο ώρα λήξης προσφοράς.  
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Αριθμός Απόφασης 86/2012
Διάθεση πιστώσεων.

Σύμφωνα  με  το  αρθμ.72  παρ  1δ  του  Ν.  3852/10,  η  Οικονομική  Επιτροπή 
αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις 
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για 
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών,  παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Η  Οικονομική  επιτροπή  έχει  τη  δυνατότητα,  να  διαθέτει  τις  πιστώσεις  του 
προϋπολογισμού  είτε  με  χωριστές  αποφάσεις  της,  για  κάθε  περίπτωση,  κατά  τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με 
μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί 
η δαπάνη 

α/α ΠΟΣΟ ΚΑ ΑΙΤΙΑ
1 6.000€ 25.6162.02 Χημική και μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού
2 5.000€ 25.6162.01 Συντήρηση  δικτύου  ύδρευσης-  άρδευσης-

αποχέτευσης
3 3.000€ 00.6451.01 Εξοδα λοιπων δημοσιεύσεων
4 4.000€ 30.6263.01 Συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων 

(Γκρέιντερ Νιγρίτας-ελαστικά). 
5 2.000€ 10.6112.01 Αμοιβές  τεχνικών  (επισκευή  δικτύου  ΔΔ  Βισαλτίας 

Βλάβη από κεραυνό) 
6 1.300€ 10.7133.01 Επιπλα σκεύη (κλιματιστικό στο γραφείο γεωπόνων)
7 2.000€ 10.7131.02 Προμήθεια  μηχανημάτων  και  λοιπού  εξοπλισμού 

(Συναγερμός στη ΤΚ Τριανταφυλλιάς)
8 7.800€ 00.6117.02 Τεχνική υποστήριξη λογισμικού GENESIS 
9 2.000€ 25.6261.01 Συντήρηση  &  επισκευή  αντλιοστασίων  (φίλτρα  στη 

ΤΚ Καστανοχωρίου)
10 1.500€ 10.6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (χρώματα – 

δομικά υλικά)
11 2.700€ 30.7135.01 Προμήθεια  υλικών  οδικής  σήμανσης  (κολωνάκια 

πεζοδρομίου)
12 1.000€ 00.6434.01 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρόφιμα στους 

φαντάρους φράγματος Στρυμώνα)
13 1.000€ 30.6262.02 Συντήρηση ρυγμάτων δρόμων
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14 3.000€ 10.6265.01 Συντήρηση  και  επισκευή  λοιπού  εξοπλισμού 
(φωτοτυπικό & συντήρηση ασανσέρ)

15 1.000€ 00.6443.02 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών εορτών
16 1.000€ 10.6662.01 Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  λοιπών 

εγκαταστάσεων (Ηρώο Ευκαρπίας)
17 170.724,16 20.6262.02 Αποκομοιδή  απορριμμάτων Ιούνιος  έως Δεκέμβριος 

2012
18 1.500€ 30.6661.01 Προμήθεια δομικών υλικών (Λιάρας)

Αριθμός Απόφασης 87/2012
Καθορισμός  όρων δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  σχολικών  αγροτεμαχίων 
Καστανοχωρίου, Αγίου Δημητρίου & Αηδονοχωρίου.
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Ο Δήμος έχει στην κυριότητα του τα παρακάτω σχολικά αγροτεμάχια που η εκμίσθωση 
τους  λήγει  την  30-9-2012  και  τα  οποία  καλούμαστε  να  εκμισθώσουμε  εκ  νέου. 
Βρίσκονται  στις  Τ/Κ  Καστανοχωρίου,  Αγίου  Δημητρίου  &  Αηδονοχωρίου  και 
συγκεκριμένα: 
Καστανοχωρίου: 1) του αριθ.242 αγρού έκτασης 9.747 τ.μ. στη θέση ΑΓΙΑΣΜΑ 

2) του αριθ.243 αγρού έκτασης 3.812τ.μ. στη θέση ΑΓΙΑΣΜΑ 
3) του αριθ.244 αγρού έκτασης 1.375τ.μ. στη θέση ΑΓΙΑΣΜΑ  
4)  του  αριθ.159  αγρού  έκτασης  17.100τ.μ.  στη  θέση 

ΚΑΡΑΚΟΥΣΙ.
Τελευταίος πλειοδότης όλων ήταν ο  Χριστούδης Γεώργιος με το ποσό των 21,00€ ανα 
στρέμμα 
Αγίου Δημητρίου: 1) του αριθ.371 αγρού έκτασης 4.312τ.μ. στη θέση ΜΠΟΣΝΑΚΙ 

2) του αριθ.372 αγρού έκτασης 4.500τ.μ. στη θέση ΜΠΟΣΝΑΚΙ 
3) του αριθ.509 αγρού έκτασης 4.026τ.μ. στη θέση 

ΣΧΟΛΕΙΟ  4)  του  αριθ.765  αγρού  έκτασης 
2.188τ.μ. στη θέση ΑΒΟΥΛΙΑ

5) του αριθ.1188 αγρού έκτασης 4.562τ.μ. στη θέση ΜΥΛΟΙ
6) του αριθ.1417 αγρού έκτασης 2.937τ.μ στη θέση 

ΤΣΑΪΡΙΑ. 
Τελευταίος πλειοδότης όλων ήταν ο  Σαϊτιώτης Άγγελος με το ποσό των  20,50€ ανα 
στρέμμα.
 Αηδονοχωρίου 1)  του  αριθ.200  αγρού  έκτασης  2.470τ.μ.  στη  θέση 

ΚΕΡΑΜΕΙΔΑΡΙΑ με τελευταίο μειοδότη την Παρούση Βαΐα και 
ποσό 21,00€ ανα στρέμμα
2)  του  αριθ.4241  αγρού  έκτασης  12.125τ.μ.  στη  θέση 
ΜΠΑΤΝΟΥΔΙΑ με τελευταίο μειοδότη τον Μπιμπλιά Θωμά και 
ποσό 35,00€ ανα στρέμμα
3)  του  αριθ.  121  αγρού  έκτασης  9.400τ.μ.  στη  θέση 
ΜΠΑΤΝΟΥΔΙΑ με  τελευταίο  μειοδότη  την Παρούση Βαΐα και 
ποσό 35,00€ ανα στρέμμα

Με  την  απόφαση  μας  αυτή  καλούμαστε  να  ορίσουμε  τους  όρους  της  φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τους όπως παρακάτω:
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1. Η φανερή πλειοδοτική δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα από την 
Οικονομική Επιτροπή  του δήμου, σε μέρα και ώρα που θα καθοριστούν από τον κ. 
δήμαρχο

2. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρια (3) καλλιεργητικά έτη δηλαδή έως 
2014-2015.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του δήμου που δεν 
έχουν ιδιόκτητη γη  πάνω από 200 στρεμ.(με  Υ.Δ.  Ν.1599/86 θεωρημένη).  Αν  η 
δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί σε 7 ημέρες, στην οποία έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι  δημότες ανεξάρτητα με την έκταση καλλιεργήσιμης 
γης  που  έχουν  στην  ιδιοκτησία  τους.  Αν  και  αυτή  δεν  φέρει  αποτέλεσμα  θα 
επαναληφθεί στις επόμενες 7 μέρες με δικαίωμα συμμετοχής  οποιουδήποτε.

4. Η πρώτη προσφορά για το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό της τελευταίας 
προσφοράς που είχε επιτευχθεί στην προηγούμενη εκμίσθωση όπως αναφέρονται 
παραπάνω στην εισήγηση του προέδρου. 

5. Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης 
με άλλη ποσού ίσου με το 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος. Οι εγγυητικές 
συμμετοχής  θα  κατατίθενται  από  τον  ενδιαφερόμενο  χωριστά  για  κάθε 
αγροτεμάχιο.

6. Κανένας οφειλέτης του Δήμου Βισαλτίας δεν μπορεί να πάρει μέρος στην 
δημοπρασία

7. Αν  κάποιος  πλειοδοτεί  για  λογαριασμό  άλλου,  οφείλει  να  το  δηλώσει  στην 
επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας για τον 
σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

8. Κάθε  προσφορά  είναι  δεσμευτική  για  τον  πλειοδότη,  η  δέσμευση  αυτή 
μεταβαίνει  αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους  ακόλουθους  και  επιβαρύνει 
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

9. Ο  αναδειχθησόμενος  πλειοδότης,  υποχρεούται  να  παρουσιάσει  αξιόχρεο 
εγγυητή, που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και την σύμβαση που 
θα τον καθιστά υπεύθυνο για την εκπλήρωση των όρων αυτής.

10. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση 
της διοικούσας αρχής περί κατά κυρώσεως του αποτελέσματος δημοπρασίας, να 
προσέλθει  με  τον  εγγυητή  του  για  την  σύνταξη  και  υπογραφή  της  σύμβασης, 
διαφορετικά  η  κατατεθείσα  εγγύηση  εκπίπτει  υπέρ  του  δήμου  και  ενεργείται 
αναπλειστηριασμός

11. Τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  υπόκεινται  στην  έγκριση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και  της  Περιφέρειας,  χωρίς  να  αποκτά  ο  ενοικιαστής  αξιώσεις  από 
ενδεχόμενη καθυστέρηση
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12. Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά για αποζημίωση λόγω 
της  μη έγκρισης  των πρακτικών της  δημοπρασίας,  από  τα  κατά  νόμο  αρμόδια 
όργανα.

13. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εφ’ άπαξ, για το πρώτο έτος με την υπογραφή του 
συμφωνητικού και για τα επόμενα τρία έτη από 10 έως 20 Ιανουαρίου κάθε έτους 
στην  Ταμειακή  Υπηρεσία  του  δήμου  οίκοθεν  ή  με  βεβαιωτικό  κατάλογο.  Σε 
περίπτωση καθυστέρησης  της  δόσης  και  μέσα σε  30  μέρες  από  την  λήξη  της 
προθεσμίας, μπορεί ο δήμος να κηρύξει έκπτωτο τον ενοικιαστή 

14. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στην δημοπρασία για 
ένα ή και περισσότερα αγροτεμάχια.

15. Ο  μισθωτής  υποχρεούται  να  διατηρεί  τα  όρια  του  αγροτεμαχίου  σε  καλή 
κατάσταση, προστατεύοντας το από κάθε καταπάτηση

16. Ο δήμος δεν ευθύνεται  έναντι  του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση 
που  βρίσκεται  το  αγροτεμάχιο,  ούτε  για  οποιαδήποτε  άλλη  εργασία  επί  του 
κτήματος

17. Εάν  εκτάκτως  ο  δήμος  χρειαστεί  το  παραπάνω αγροτεμάχιο  προς δική  του 
χρήση, έχει δικαίωμα ο δήμος να ακυρώσει το συμφωνητικό χωρίς ο μισθωτής να 
έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το δήμο, λόγω διακοπής του συμβολαίου  πριν 
την λήξη.

18. Απαγορεύεται  απολύτως  από  τον  μισθωτή  σιωπηρά  αναμίσθωση  ή  και 
εκμίσθωση σε τρίτους.

19. Ο  μισθωτής  υποχρεούται  άμα  την  λήξη  της  μισθώσεως  να  παραδώσει  τα 
αγροτεμάχια στην κατάσταση που τα παρέλαβε.

20. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο δημοτικό κατάστημα της έδρας 
του δήμου καθώς και στα καταστήματα των δημοτικών Ενοτήτων του δήμου καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας.

Αριθμός Απόφασης 88/2012
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Έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων Α΄ & Β τριμήνου  για τον 
έλεγχο υλοποίησης του  προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού 
έτους

Από την Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Λογιστικό) μας διαβιβάστηκε η παρακάτω 
εισήγηση:   
Σας διαβιβάζουμε την έκθεση εσόδων και εξόδων υλοποίησης του προϋπολογισμού 
τρέχοντος  έτους  για  το  Α  &  Β  τρίμηνο  και  παρακαλούμε  για  τη  λήψη  σχετικής 
απόφασης σύμφωνα με το αρθ. 266 παρ. 9 και αρθ. 72 παρ. 1 περ. β΄του Ν. 3852/10 

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  Α & Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

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,
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• 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,
• 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 κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.
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Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό 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. 
Στις συνημμένες καταστάσεις της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά 
στοιχεία του Α΄ τριμήνου του έτους 2012
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 πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και 
Β.  Έξοδα  και  Πληρωμές  με  τα  προϋπολογισθέντα  και  τα  τελικά  απολογιστικά 
διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου
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