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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  9
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 15/4/2011 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Υποβολή απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων Α΄ τριµήνου 

2011.  

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 15 του µηνός Απριλίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 
την αριθµ. 16856/12-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος  απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα 
το σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά τα 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση απουσία του προέδρου ,ο κ.Αντιπρόεδρος 
εισηγήθηκε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος 
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Χλιάρα Παναγιώτα  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος       Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει  στα  µέλη  της  επιτροπής  το µε αριθµό 16806/11-4-2011 
έγγραφο της ∆νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την Υποβολή 
απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων Α΄ τριµήνου 2011,το οποίο λέει τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισµός 
του τύ(ου του (ροϋ(ολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:  
 
1. Ο Προϋ(ολογισµός των δήµων και κοινοτήτων διακρίνεται σε (ροϋ(ολογισµό 
εσόδων και (ροϋ(ολογισµό δα(ανών 



 
Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: 
• τακτικά έσοδα 
• έκτακτα έσοδα 
• έσοδα (αρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) (ου βεβαιώνονται για (ρώτη 
φορά 
• εισ(ράξεις ∆ανείων και α(αιτήσεων α(ό Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονοµικά 
Έτη) 
• εισ(ράξεις υ(έρ του ∆ηµοσίου και τρίτων και ε(ιστροφές χρηµάτων 
• χρηµατικό υ(όλοι(ο (ροηγούµενης χρήσης.  
 
Β. Οι δα(άνες διακρίνονται σε: 
• λειτουργικές δα(άνες χρήσης 
• ε(ενδύσεις 
• (ληρωµές Π.Ο.Ε., λοι(ές α(οδόσεις και (ροβλέψεις 
• α(οθεµατικό. 
 
2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του (ροϋ(ολογισµού χαρακτηρίζεται α(ό ένα 
κωδικό αριθµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Η κωδικο(οίηση των κονδυλίων του Προϋ(ολογισµού 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 (αρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) (ου βεβαιώνονται για (ρώτη 
φορά µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 2, 
• εισ(ράξεις α(ό δάνεια και α(αιτήσεις α(ό (αρελθόντα έτη µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 3, 
• εισ(ράξεις υ(έρ δηµοσίου και τρίτων µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 
4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθµό 4, εντάσσονται και οι 
ε(ιστροφές χρηµάτων, 
• χρηµατικό υ(όλοι(ο (ροηγούµενης χρήσης µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον 
αριθµό 5. 
Κάθε οµάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες µε την (αράθεση, (αρα(λεύρως του 
χαρακτηριστικού αριθµού της οµάδας των εσόδων, ενός αριθµού α(ό 0-9. Κάθε 
κατηγορία αναλύεται σε υ(οκατηγορίες, µε την (εραιτέρω (αράθεση ενός ακόµη 
αριθµού α(ό 0-9. Κάθε υ(οκατηγορία εσόδου (εριλαµβάνει το είδος κάθε εσόδου, µε 
την (αράθεση ενός ακόµη αριθµού 0-9. Έτσι, η οµάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται 
α(ό ένα µονοψήφιο αριθµό, η κατηγορία εσόδων µε διψήφιο αριθµό, η 
υ(οκατηγορία µε τριψήφιο αριθµό και το είδος του εσόδου µε τετραψήφιο αριθµό. 
Τα έξοδα διακρίνονται σε: 
• λειτουργικές δα(άνες της χρήσεως, µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 6, 
• Ε(ενδύσεις (αγορές και κατασκευές (άγιου εξο(λισµού, έργα κλ() µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 7, 
• (ληρωµές α(ό υ(οχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοι(ές δα(άνες και α(οδόσεις µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 8, 
• Το α(οθεµατικό χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό 9. 
Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω µεθοδολογία υ(οδιαίρεσης των 
(ροαναφερθέντων οµάδων εξόδων και (ληρωµών σε κατηγορίες, υ(οκατηγορίες και 
είδος εξόδου. Με την (αράθεση, (αρα(λεύρως της οµάδας, ενός χαρακτηριστικού 



αριθµού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την (εραιτέρω (αράθεση ενός αριθµού 0-9 
για την υ(οκατηγορία και την (ροσθήκη ακόµη ενός αριθµού 0-9 (ου χαρακτηρίζει 
το είδος του εξόδου ή της (ληρωµής. 
3. Όλες οι εγγραφές του Προϋ(ολογισµού γίνονται στο αναλυτικότερο ε(ί(εδο 
δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή (εραιτέρω ό(ου α(αιτείται ό(ως (.χ. στα έργα. 
4. Α(έναντι σε κάθε κωδικό αριθµό αναγράφονται: 
 
Α. ο τίτλος του εσόδου ή δα(άνης κατά κεφάλαιο. 
 
Β. τα (οσά των (ροϋ(ολογισθέντων. 
 
Σύµφωνα µε την (ερί(τωση β της (αραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η 
οικονοµική ε(ιτρο(ή ελέγχει την υλο(οίηση του (ροϋ(ολογισµού και υ
οβάλλει 
ανά τρίµηνο έκθεση (ρος το δηµοτικό συµβούλιο, στην ο(οία (αρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην ο(οία 
καταχωρούνται και τυχόν (αρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υ(οχρεωτικά 
στην ιστοσελίδα του δήµου.  
 
Τα α(ολογιστικά στοιχεία του κάθε τριµήνου υ(οβάλλονται στην οικονοµική 
ε(ιτρο(ή µε ευθύνη του (ροϊσταµένου της Οικονοµικής Υ(ηρεσίας. 
 
Με την αριθ 232/2011 α(όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο 
(ροϋ(ολογισµός του έτους 2011  και έχει υ(οβληθεί για έγκριση στην 
Α(οκεντρωµένη ∆ιοίκηση  Μακεδονίας – Θράκης για τον κατά νόµο έλεγχο µε το 
16166/07-04-2011 έγγραφό µας. 
 
 
Για την κατάρτιση της ενδιάµεσης έκθεσης ε(ιλέχθηκε το (ρότυ(ο της συνο(τικής 
κατάστασης (ροϋ(ολογισµού- α(ολογισµού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 
7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισµός του τύ(ου του 
(ροϋ(ολογισµού των δήµων και κοινοτήτων.  
 
Στους κάτωθι (ίνακες εµφανίζονται ανά (ρωτοβάθµιο κωδικό  
Α. τα Έσοδα και Εισ(ράξεις και τα  
Β. Έξοδα και Πληρωµές 
µε  τα (ροϋ(ολογισθέντα και τα τελικά α(ολογιστικά διαµορφωµένα (οσά στο τέλος 
του Α  τριµήνου.  



∆ΗΜΟΥ : ∆ΡΑΜΑΣ για το έτος : 2011

Κωδικοί 

Αριθµοί
Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισµός 

σε ευρώ

Απολογισµός Α΄ 

Τριµήνου σε ευρώ

0 Τακτικά Έσοδα 17.631.364 4.362.220

1(πλην 13)
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις)
442.169 53.010

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 794.982 815.841

31 Εισπράξεις από ∆άνεια 0 0

32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
1.123.619 90.847

4
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφαλιστικών 

Φορέων και Τρίτων.
3.463.000 483.965

5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους  7.624.482 7.624.482

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 3.805.015 78.005

Σύνολο Πόρων 34.884.630 13.508.370

Κωδικοί 

Αριθµοί
Έξοδα και Πληρωµές

Προϋπολογισµός 

σε ευρώ

Προϋπολογισµός 

σε ευρώ

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.420.542 1.549.221

61,62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 3.107.709 260.067

63,64 Λοιπά γενικά έξοδα 205.900 405

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0 0

66 Προµήθειες - Αναλώσεις υλικών 1.129.500 52.660

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 6.923.842 2.697.633

81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 287.350 231.484

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.608.079 611.656

Επενδύσεις

71 Αγορές 2.233.104 58.190

73 Έργα 5.457.098 373.650

74 Μελέτες 662.630 0

75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 500.000 0

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0 0

9111 Αποθεµατικό 348.876

Σύνολο εξόδων και πληρωµών 34.884.630 5.834.967

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                             

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - Ά  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011                            

ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ



      Η Οικονοµική Ε(ιτρο(ή µετά α(ό συζήτηση και ανταλλαγή α(όψεων.  

      Είδε όλα τα ανωτέρω (ου υ(οβλήθηκαν α(ό την ∆/νση Οικονοµικών Υ(ηρεσιών 
του ∆ήµου ∆ράµας και τις διατάξεις της ΚΥΑ 7028/3-2-2004(ΦΕΚ 253/9-2-2004  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

• ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ  την  έκθεση α(ολογιστικών οικονοµικών στοιχείων Α τριµήνου 
2011, ό(ως (αρακάτω:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                                                                                

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011                                                           

ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ 

 ∆ΗΜΟΥ : ∆ΡΑΜΑΣ για το έτος : 2011 

Κωδικοί 
Αριθµοί 

Έσοδα και Εισπράξεις 
Προϋπολογισµός 

σε ευρώ 

Απολογισµός Α΄ 
Τριµήνου σε 

ευρώ 

0 Τακτικά Έσοδα 17.631.364 4.362.220 

1(πλην 13) 
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις) 

442.169 53.010 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 794.982 815.841 

31 Εισπράξεις από ∆άνεια 0 0 

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 

1.123.619 90.847 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, 
Ασφαλιστικών Φορέων και Τρίτων. 

3.463.000 483.965 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου 
έτους   

7.624.482 7.624.482 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 3.805.015 78.005 

 Σύνολο Πόρων 34.884.630 13.508.370 

    

Κωδικοί 
Αριθµοί 

Έξοδα και Πληρωµές 
Προϋπολογισµός 

σε ευρώ 

Απολογισµός Α΄ 
Τριµήνου σε 

ευρώ 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.420.542 1.549.221 

61,62 Αµοιβές και παροχές τρίτων 3.107.709 260.067 

63,64 Λοιπά γενικά έξοδα 205.900 405 

651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0 0 

66 Προµήθειες - Αναλώσεις υλικών 1.129.500 52.660 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 6.923.842 2.697.633 

81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 287.350 231.484 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 4.608.079 611.656 

Επενδύσεις       

71 Αγορές 2.233.104 58.190 

73 Έργα 5.457.098 373.650 

74 Μελέτες 662.630 0 

75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις 500.000 0 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0 0 

9111 Αποθεµατικό 348.876   

 Σύνολο εξόδων και πληρωµών 34.884.630 5.834.967 



 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 37/2011 
       

   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο 
ρόεδρος           Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                             ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


